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মহামহিমাসম্পন্ন দেবী ্ীদুক্ত দি জে। অীন্দ্র" 

মোহন ঠাকুর বাহাদুর মান্যবরেষ, | 

নিবেদন মেভহ | 

এই কবিকুল-চুড়ামণি কৃফদৈপায়ন মহ বেদবযাস প্রণীভ 
শ্রীমন্তাগবতান্তর্গত উষাহরণ নামক অংশটি মও কতক গীতা- 
ভিনয়চ্ছলে পরিবর্তিত হইয়! এতদগেশে কয়েকবার অভিনয় 

হইয়াছিল, কিন্তু দুৈর্ঘ বশত তম্মধ্যবত্তর্ণ কয়েকজন প্রধান 

প্রধান অভিনেতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে আমাকে 

এককালিন থারপর নাই নিরুৎসাহি এবও ভগ্োদ্যম হইতে 

হয়, তবলা সেই অভিনয়্স্থচক বিশুদ্ধ আমোদে একবারে 
জলাগ্রলি দিতে হইল। এবং তদ্বিষযয়ক মনোবুন্ডিরও 

সম্পুর্ণরূপ বিকৃতি ভাব উপস্থিত হওয়াতে আমি এক 
একার আন্বাশূন্য হইয়া পড়িলাম । 

গুপ্রতি কতিপয় সহদয় বিদ্যোৎ্সাহি বান্ধববর্গের 

উৎসাহে সাহসী হইয়। এরই উষ্াহরণ গীভীভিনয় খানি 

মুদ্রিত করিয়া আপনাকে উপহার শ্বরূপ শ্রদান করিলাম । 

'ইতঃপুর্বে জাপনি মদ্রচিত শকুস্তলা গীতাভিনয় খানির 
প্রতি ঘে যথোচিত প্রযত্র এবং উৎসাহ গ্রদর্শন করিয়! 
নিজব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করিয়া দিয়াঁছিলেন। তাহাতে আমি 

মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়াছি। দ্বিভ্নতঃ এবারেও 



% 

সাহয পূর্বক এই গ্ন্থখনি সুদ্রত করিয়া আপনার করুণ 

দু্টিপথে সমর্গন করিলাম | যাঁদিও ইহা! আগ্ঠুনার বিশুদ্ধ 

নেত্রপথের যোগ্য নহে, তথাপি আমার ইদুশ দ'হসের কাহণ 

এই যে, পরেশ মণির সহযোগে যেমন লৌহপ্ সুবর্ণাকার 

ধাঁরণকরে, তদ্রুপ আমার এই লৌহরূপ কঠিন এবং কর্কশ 

গরন্তথ/নিও আপনার পরেশ সদৃশ দৃিবোগে অনায়'সেই 

কঞ্চনকান্তি ধারধ করিয়! সাধারনের আদরুণীয় হইতে পারে 

নন্দেহ নাঁই । এক্ষণে পার্থনংনে পনি এবং অনান্য সরল 

সদয় পাঠকদর্গ আমার এই ক্ষুদ্র প্স্তকখানির উপল 

দয় দ্রচিন্তে এক একব'র অবসরক্রনে দৃর্টিপাত করিলে অ:মি 

আমের সার্থকতা লাভ করিব ইতি ॥ 

ব্লকাতা | ভ্রীমন্সদাগুসাদ বন্দ্েপাধ্যায় 
পন ১২৮৯ 7 

রি 

২৫ শ্বণ। মাং বলাগাঁড়। 
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রাগিণী ইমন্-_তাঁল চৌতাঁল ! 

প্রণমতি পরমেশং 
সবশেষ গুণধারণত পরমার্থ পরাত্পর গজাস্য 

গণেশং ॥ 

খর্বাকৃতি সর্থাধার, মর্মজ্ঞানাতিত যার, 
সর্বত্র শিব সঞ্চার, স্মরণে বিশেষং ॥ 

রাগিণী ইমন--তাঁল আঁড়।। 

কাঁলী কাঁল বরণী ! 

কালভয় নিবারিণী, কালকুটক% মহাঁকাঁল 
কামিনী ॥ 

০ ১) 
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ত্রিগুণা ত্রিতাপহরা, ব্রিনেত্রা ত্রিপুরা তারা 
ত্রিদেব সুত্পুকর'ঃ ত্রিলোক 'তারিণী ॥ 

টু | আহা! আজ আমার ক্ষি ভাগ অ।মি 
এতাবধকাল এতদ্দেশীয় বুতর সন্ত! দেখেছি, কিন্তু অদ্য. 
কর মত অভুতপুর্ধ! অসদ্ৃশী সভা ত কখন দৃঙ্টিগোচর 

হুয় নাই। সুরগণ সম।ধিষ্টিত ইন্দ্রসভা। দ্বক্টে ধাহারা অতীব 
স্যাশ্চর্যয এবং অলোকসম্ভুভ বলে বর্ণনা করেছেন, বর্তদান 
সভা দেখলে বোধ হয় উহাদের মেভ্রান্তি দুর হয়। কারণ 
স্বরসভ এক! দেবরাজ দ্বারা শেডিতা, এ সভা শত শত 

ইন্দ্রসদবশ অতুল ওভার ও রা সুধীনম্পন্ন সভ্য 
সমূহে সমতাবে শোভ 1 শিক্তার কচ্চেন। ফি আশ্চ্য 

এতাদুশ মহীনুভন সজীব গুগগ্র রাত জনগণের একত্র 

সমাবেশ প্রায় দেখাযায় না। বেধ হয় আমার সে$ভ'গা- 
ক্রুঘই এরূপ মংঘট্রন হয়ে থাকবে, তবে দুঃখের বিষয় এই 

শে, আমার তেমন শুণ নাই, ত। হলে বোধ করি প্রথমতঃ 
এই সভার পৌন্দর্্য বর্ণনেই সতাগণের চিত্ত প্রণন্ন বর্তায় ॥ 

এবং ভাঁপনিও কার্ধে র সার্থকতা লংভ কর্তীম। কি করি, 

বোবের স্বর্নপ্রায় ঘনোদুহখ মনোধধ্যেই গোপন কর্তে 
হলো।। (চত্ুর্দিক্ অবলোকন পুর্বক ) তবে প্রেয়দি ! ত্বরাঘ 
এক বার এখানে এম দেখি £ 

হাতকে 
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( নটার প্রবেশ 1) 

রাগিণী কালাংড়1-_তলি আড়া। 

প্রেয়মি প্রেয়সি বলে আজ কেল ছে এত আদর ! 

ভাবিয়ে যে পাইনে নাথ, বল কোন ভাবের 

ভাব এ তোমার । 

হাসি পায় ছুঃখও্ ধরে» কখন কি ভাব উদয়ী ্যয়েগ 
আমব্র! নারী মরি ডরেঃ হে গুথাকর ! 

তাই তোমায় সুধাই ছে সখা, কি ক্ষণে আজ, 
হলে! দেখা, বিধুনুখে মধু মাখা, শুনিলাম প্রির়ষি 

স্বর? 

নটী। কিহে সখ! আজ ম্রামারযে নড় সৌভাগা 

দেখ ছি.--যার কখন নাই ইতু পুজ|, রাতারাতি দশভুজা,_. 

বলি কথাটা কি ? 
নট | কেন প্রিয়ে এটা কি তোমাদের স্ত্রীলোকের একট। 

শ্বধন্ম, যে আমর হাজার করে মলে তার নাম নাই, চিত 
কাঁলট।ই ত এইরূপ ঘণ্টার গরুড়ের মত দিব! রাত্র জোন্ড 
হস্তে স।ছি,লিষয়কর্থা, লে!কধন্প সকল ত্যাগ করে কেলল 
চিরপিত্ীতের ন্যায় মন যোঁগাচ্ছ তাতেও কি তোমার 
জন[দর। এততেও মন উঠ লে! ন!। 
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গ্ৰটী। ওহে ওকথাট। আমাদের পক্ষে, কেন না, মেয়ে- 

মানুষ স্বভাবতই পরবশ । দেখ, হাত, পা, মুখ, চক্ষ সকলই 
আছে, কিন্ত সে কিবল চিনির বলদ, কথ। মাত্র সার, পুরুষের 
কাঁছে সকলই বদ্ধ । বল, বুদ্ধি, কে$শল. কিছুই খাটে ন।। 
আমাদের জ্্ীলোকদের শরীরে যদি সব গুণই থাকে, তথাপি 

চে'রের ন্যায় পুরুষের নিকট সদা সাপরাধি । আর তোমা- 
দের ভাই একটু পানে থেকে চুন খস.লে আর রক্ষা 
পাকে না। 

রাগিণী থাশ্বাজ--তাল কাওয়ালি। 

সকলই রমণীর প্রাণে সয় । হে রসময় । 
সহজে অবল। নারী সরল হুদয় ॥ 

মার রাখ দাও যন্ত্রণা, তখনই ছুঃখে মগনা, 
হেসে কথ! কৈলে মনে আর কিছু থাকে না, 
ধিক নারী জনমে সদ] লাঞ্চনা, সুখের মধ্যে 
যেচে'মান কেদে সোহাগিনী হয় । 

নট । পরিয়ে! তুমি ঘ। বল, সকলই সতা, তবে আ'- 
মাকে তুমি কোন প্রকারে দোষী কর্তে পারবে না» দু 
কথ! বল! দরে থাক.কখন তুমি ছেড়ে তুই বলি নি। 

নটা। সখা! কথায় কথায় করে রিশ। মুখে মধু হদে 
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লিষ |] তাই বলি লোকের মনের কথা! কে বলতে পারে। 

তাই ! যে মুখেতে মধু'আবার সেই মুখেই বিষ উৎপস্তি হয়। 
নট । বিধুয়ুখি! তুমি ষাই ভাব, আর ষাই বল, আগ্গি 

ধন্ম পক্ষে স্থির অস্থি তাতে কোঁন মতেই আমাকে অপ- 

রাধী কর্তে পারবে নাঁ, আমার উপর ফে অভিমান ধর। 
উচিত নয়। | 

রাগিণী সিন্ধ-ত।ল মধ্যমান। 

করো না করো না অভিমান, জরে অরে ৪111 

যেখানে সেখানে থা'ক মন বাধা ভবস্থান ; 

তুমি ঝা ভাব প্রেয়সিঃ তাহে আমি নহি দোষ, 

ও মুখ শরদ শশিঃ দিবা নিশি করি ধ্যান । 

নটী। [হাল্যয়ুথে ) ন। না সখা, তবে কিন) অংমাদের 

স্রীজাতির একটা সধর্ম ই যে আপন প্রিয়জনের কাঁচে গেলেই 

আগে দুট আদর কাড়ালে কথ। কইতে হয়ঃ ত1 ভাই মনে 
কিছু কর ন। | এখন কথাট! কি বলদেখি? 

নট। প্রিয়ে অর কিছু নয় তবে কিন!যে কোঁন খাদ্য 
সুমিষ্ট বোধ হয়, তা আপন প্রিয়জনকে খাওয়াইতে 

ইচ্ছ। হয়) যে বিষয় অতি শ্রুতমধুর হয় তা আগে প্রিয়াকে 

শোনাতে ইচ্ছ। হয়, এবং যে বিষ দেখলে মনের গ্রফুল্লত 

জন্মে, তাহাও এরণয় পদকে না দেখালে প্রাণ তৃপ্ত হয় না। 
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অতএব আজ. এই সুন্দর সভার শোভা দেখাঁবাঁর জন্যই 
ডেকেছি। দেখ দেখি এমন বিবিধ বিদ্যা, রূপ. গুণ সম্পন্ন 
জনগণের একত্র সমাগম কখন দেখেছ কি? 

নটা। কৈ প্রায় ত দেখ। যাঁয় ন,_তবে এঁদের অভি- 
প্রায় কি,জেনেছ ? 

নট! বোধ হয় তোমার সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণের 
মাঁনস। 

নী! সে কিহে নাথ এট! যে অসম্ভব কথা, আমার। 

অতি সামান্য ব্যক্তি এমন কি বিষয় জানি যাতে এই সভ্য- 
গণের মনোরগ্ন হতে পারে। 

নট । তা সত, তবে কি ন) একটা কথা আছে “দাঁধলেই 
সিদ্ধ ৮ সাধনে দেবতার। বাধ্য হন,মনুষ্যের প্রসন্নত। 

লাভ কর্তে পারব না? 

নটা। তা বটে চেষ্টার অসাধ্য কিআছে। তবে এখন- 
কার সভ্যগণ অধিকাংশই নাটক প্রিয়, আমাদের সঙ্গীতে 
কি মনঃসংযোগ করবেন £ 

নট। কেন পরিয়ে তুমি তত একদিন আমাকে বলেছিলে, 

যে, যদি মনের মত শ্রাত। পাই তবে একটী অভিনব গীতা - 

ভিনয় প্রকাশ করি! 

নটা। ই। ই! নাথ ভাল মনে করেছ, অদ্যকার সভাঁও 
তদুপযোগী বটে। 
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নট | সুন্দরি! কোন. বিষয়ের গীতাক্তি নয় 
মটা। উধাহরণ ও বাণযুদ্ধ। 
নট | ই] ওট৷ শ্রীমন্ভাগবতান্তর্গত নুতন ব্যাপার বটে, 

এজন্য সভ্যগণের আদরণীয় হতে পারে। অতএব চল 

অমর এক্ষণে ত্রায় অভিনয়েইচিত সজ্জায় সর্জিত হয়ে 

আসি। | 

নটা। ই1তবে চল। 

( উভয়ের প্রস্থান 

(পারিপার্থিক 1) 

ত্রিপদশ | 

শুবণে অমৃতময়, সর্ব্রিয় রসালয় 

উষ। অনিরুদ্ধ বিবরণ । 
বাণ নামে ছিল রাজা! মহি মধ্যে মহাতেজা, 

বিক্রমে বিজয়ী ত্রিভূবন || 
উষ| নামে ভার কন্যা, রূপে গুণে মহিধন্য। 

সংসারে নাহিক তার সম। 
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সখী সঙ্গে অবিরত, বখলাক্রীড়। করে কত, 

প্রেমে ক্রনে বাড়ে বয়ও ক্রম ॥ 

যেন কোন অভিপ্রায়, উষ| দেহে উষ। প্রায়ঃ 

মেঁবনরূপ ভান সমুদিত । 
দিন পেয়ে হীন ভয়, হৃদি পদ্ম গ্রকাশয়, 

অখি ভূঙ্গ ব্যাগ্র সমুচিত।। 
এইরূপে রসবতী, হয় শোড়ষী যুলতী, 

তথাপি বিবাহ নাহি হয়। 

মন দুঃখ মনে মনে, রাখে ধনী জণপণে, 

সথিদের তথাপি ন। কয় | 

এক দ্দিন রাত্র শেষে, আছ ধনী নিদ্রাবেশে, 
হেনকাঁলে দেখিল স্বপন | 

রসময় গুণাকর, পুরুষ এক মনোহর, 

আপি করে প্রেম আলিজন |! 
নিদ্রা ভঙ্গে দিশি ভোরে, না হেরে সে মনচোরে, 

অমনি অধৈর্ধ্য ধরাসনে । 

কি হল কি হল বলে; সখিগণ ধরে তেলে, 
শতধার বহে দুনয়ংন || 

জিজ্ঞাসিলে পরিচয়, কোন কণপ। নাহি কয়, 

শ্বীন মাত্র বহে দীর্ঘতর | 

সবে বলে একি দায়, কি হবে এর উপায়, 

উদ্কঠিতাভানে পরস্পর || 
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র/গিণী পরজ তাল তিওট.॥ 

করহে শ্রবণ সুরস কীর্ভন | 
যেইবপে উষাসক্ষে হলো অনিরুদ্ধের সমিলন ] 
শ্রবণে অতি মাধূর্যয,  কৃষ্ণলীল1 কি মাশ্চর্য্য, 

রসিক রপ্ীনঃ আছে পুরাণে পুর্ণিত রস বচন ॥ 

মাধবী । সথি চন্দ্রাবতি ! তুমি কি এর ভাব কিছু বুৰৃতে 
পাচ্চ, কেন ন। তোমার সঙ্গেই রাজনন্দিনীর খোলাখুলি:ট 

কিছু জেয়াঁদা দেখতে পাই । 

চন্দ্রাবতী । সেকিগো! এটাকি আমার মন ছলে 
দেখ্চ নাকি; । আমি ত জানি তুমিই এর মূলাধার, ঈাকুরঝী 
ত তোমার অনবধানে কখন কোঁন কাঁজ করেন না, তুমিই 

ত ওর গুরুমহাশয়, যা শেখা ও ভাই শেখেন, ব। করাও তাই 

করেন | 

মাধবী | না সখি আমি দিব্বি কর্তে পারি এর ভাল মন্দ 

কিছুই জানি না ( উষার প্রতি ) হীগে। রাজকন্যা আমর! 
ত জন্মঃবধি তোমার সঙ্গে একত্রে মনের দুখে নদ আমোদ 

অ'হ্লাদে কাল যাপন কচ্ছি, তুমিও আমাদের কখন পর 

ভান না, তবে এবার এমন হলো! কেন মনের কথাটা কি খুলে 
বল'তে হবে। 
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রাগিণী কালহড ভাল আদ । 

কি সাধে বিষাদ মনে আছলে] অধোবদনে ! 

শশ্পিম্থ গুখায়ে কেন শতধার বছে নয়নে | 

মার্জিত সুবর্ণলতা, সে বর্ণ লুকাল কোথা, 
কোথা বা! সে মধুমাখা হর্ন এক্ষণেঃ শুনি তাই 
বল প্রকাশি? ক্িব্যাধি ঘটল আদি, দেখে মরি 
আমরা দানী তানিগে। দুঃখ জীবনে )। 

চন্দ্রী। সখি গতিক বড় ভাল নয়। চল নয় একনার 

চিত্রলেখাকে ডেকে আনি । 
মাধকী। ই] ভাল বলেছ তিনি এ নকল রোগের ধন্ব- 

সরি, রোগীর মুখ দেখে রোঁগ টেনে বার. করেন, চল তাই 
বাই ( পশ্চাদ্দ ষ্টে) এ যে মেখ চাইতেই জলের উদয়, সাথ 

আর যেতে হবে ন1--& দেখ চিত্রলেখ। আপনিই আদছেন। 

চিত্র । কিগো ? তোদের অজ এমনধার। দেখ্চি ৫কন ! 

€ সচকিতে ) ওম! এ আবার কি ? উষার আবার কি হয়েছে, 
এমন মলিন বদন, দজলনয়ন, ছিন্নভুষণ, ধুল।য় পড়ে রোদন 
কণচ্চন, বলি কথাটাই বাকি? মায়েবিয়েকি আর কারও 
সঙ্গে ত কোন বচসা হয় নি। 

চন্দ্রা । কৈ ন।-_ আমর ত ওঁর কাছ ছাড়া একদগুও নঈ, 

আজ দশদিন ত মায়ে বিয়ে, কথা দুরে থাক, দেখাটাও হয় 



টি রেযিনি ৮ চা তি 

উবার নী কি, সি 
নি: আজ সকালবেল। ঘুমে পর্ধ্যস্ত এইকপ রি 
ভাল মন্দ ভাই কিছুই জাঙ্গি.: নবীন কথা কন না, 

বু'!লে বুঝেন ন1,-কিবল রোদন কচ্ছেন, জিজ্ঞাস করলে 
এক এক বার কিনল দীর্ঘনিশ্বস ফেলেন, 'এখন তুমি এস্ছ, 
ভ্তাল হয়েছে ষ। হয় কর | 

রাঁগিণী খাশ্বাজ | ত'ল একতাঁল।। 

সখি দেখ যদ পার জান্তে। 

হুইয়েঃ সচিন্তেও ঠাকুরঝি কিভাবে ভাবান্তর ভাবে 
তাবে নিশি দিবে, মানস ভ্রান্তে ! 

জিচ্ঞাসিলে কথ! কয়ন! কার সনে? নয়ন জল 

ধরা যায় না ধরাসনে, শ্রবোধ অন্থরোধ নাহ 

মানে মনে কিজানি কি ছুঃখে দছে একান্তে। 

চিত্র । ওলে। মথিগ্নণ ! তোর! এর কি বুঝবি বল, ভুক্ত- 

ভোগি ভিন্ন কার সাধা এ রোগ চিন্তে পারে, একবারকার 

রোগী, আরবার কার ওবা, এও কি :জানিসনে, এই দেখ 
এখনই রোগের মত গুঁষধ দিচ্ছি ( উষার গ্রতি ) ইগা রাজ- 

নন্দিনি তুমি কি পাগল হয়েছ, ওঠ ওঠ, যার জন্যে যা--ত। 
আমি সকলই বুৰেছি, আমাদের কাছে তা তোমার বলতে 

লজ্জ। কি ?--তোমার .মনের ভাব কি আমাদের এখনও 
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বুঝতে বাকি আছে, ( উষাঁর হস্তধারণ ) উঠ উঠ, এখনি 
তে'মার মনোদুঃখ দুর কচ্ছি, তায় ভাঁবন। কি ?--এমন 

কথাট। কি--বল দেখি শুনি! 

উষ।।॥ প্রাণনই ! বলছ বটে কিন্তু সে অসাধা-আ'র 

কি বল্বো। 

রাণিণী টৌরি ভৈরবী ।--তাল একতা'ল।। 

বলবো কি গো নখি বিরহে প্রাণ যায় 

স্বপ্পে দেখা দিয়ে নাথ লুকাল কোথায় 1 

ওরে নিদাৰণ বিধি, এ তোর কেমন বিধি, দিয়ে 

হরে নিলি নিধিঃ বধি অবলায়; কি কাল নিদ্রা 
তক্রহ্লঃ সুখ সর্বরী পৌোহালে!, প্রাণনাথ কোথা 
রহিল, বলগো। আমায় || 

চিত্র। (হাস্তযুখে ) বলি এই কথ! আর ত কিছু নয়, 
ইাঁগো এর জন্য এত কাতর কেন?--এখনই তোর স্বপ্র- 
বিলাসী মনচোরকে ধরা দুরে থাঁকও বেধে এনে দিব, এখন 

এক টু ধৈর্য্য হও ব্যস্ত হলে চল্বে না। 
উষ1॥ শ্রিয়সথি । তুমি বল্ছ বটে, কিন্তু দেখ একে 

এই ফৌবনকাল, তাতে খতুরাজ বনস্তের আধিপত্য, আবার 

এই বিষম শ্বপ্র দর্শন, হা সই ! একা গ্রাণে কত সবে বল 
দেখি। 

মাধবী 1 (হাস্যগুখে) তাইত মখি লোকের একটায় রক্ষ! 
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নেই আমাদের ঠাকুরবির শরীরে একেবারে মণি কা্চনাদি 
ব্রিসিধ যোগের নংযোগ হয়েছে। 

উধা। সথিমাধবি! তুমি এখন কি রসরঙ্গের সগস্স 

পেলে ।- 
চিত্র) কেন গো, এত উত্ল। কেন ? 

রাগিণী কালাংড়া ।--তাঁল আড়খেমটখ | 

এত ব)স্ত কেন ধনী? ওগো রাঁজনন্দিনি ! 

তোঁমার চোরধরাফাদ পাতি এখনি || 

উতলা হলে কি হবেঃ আশয়ে মন ছু্দিন সবে, 

বিলন্ে কাজ সিদ্ধ সবে,বলে ওলে। চাদবদনি ! 

পাপী সা সার 

পারিপার্থিক ৷ 

গ্য়ার। 

এই বলি যোগমীয়। মহামন্ত্রবলে । 

চিত্র করে চিত্রে স্বর্গ মর্ত রসাতলে ॥। 

দেবাঁদি গন্ধর্ব বক্ষ রক্ষে। নরলোকে। 

বিচিত্র দেখে সে চিত্র চমৎ্কৃত লোকে ॥॥ 

€ ২) 
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নাগাদি কিন্নর লোক লিখি চিত্র পটে । 

দেখাবারে যায় ধনী উষার নিকটে || 

চিত্র। নৃপস্থতে ! দেখ এই চিত্রপটে স্বর্গ, মর্তয, পাতাল 
প্রভৃতি ত্রিভুবন চিত্রিত, করেছি-এই দেখ দেবলোক, 

এই গন্ধব্ব. আর এই দেখ নরলোক, এর মধ্যে তোমার সেই 

চিশ্তচোর আছে কি ন1? 
উষ।| কৈ, না ঘখি আর কি সেই বিচিত্র চিন্ুহররূপ্ 

এই পাপনয়নে দেখতে পাব ? 

রাঁগিণী ঝিবিট | তাঁল আঁড়া। 

সই রে সেবপ স্ববপ' আর কি হেত্রিৰ নয়নে ! 

যেন্প জাগিছে আমার জাগ্রত গ্বপনে মনে । 

এ চিত্রে কি চিত্তহরে? যে চিত্র আছে অন্তরে, 

চিত্রে গে! সুচিত্র করেঃ দেখাও সেই চিত্তরপ্নে ॥ 
চিত্রা। কি আশ্চর্য ! ওলো চন্দ্রাবতি, দেখ দেখি 

এই বিচিত্র চিত্রপটুতাগ্স আমার নাম চিত্রলেখ! হয়েছে, 
আর এই চিত্রপটে আমি চতুর্দশ ভুবন চিত্রিত করেছি, 
তগাপিও সেই উষার চিন্বচোরের অনুসন্ধান হল ন!। দেবর- 
তাই হোক ব। নরলোকই হোক. কিন্ব। গন্ধর্বাদিই হোক, 

আমর এই চিত্রফলকের মধ্যে সকলেরই «প্রতিমূর্তি দেখতে 
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পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই, তবে কেনই বাদেই স্বপ্ন 

বিলানীর প্রতিমূর্তি পরিদর্শিত হল না-- 

চন্দ্র! তাই ত সখি,আমরাও আশ্চর্য্য হয়েছি--কেন্ 

ন। অন্যের কথা দুরে থাঁকু, ব্রহ্ধা, বিক্প, মহেশ্বর প্রভৃতি 
হত্রিশকোটা দেবতা তোমার এ অলোকসস্ডুত চিত্রকেই- 
শলগুণকে অতিক্রম কর্তে পারেন ন', তবে কেনই বা সেই 

প্রবঞ্চক চোরের নিদর্শন হল ন।। ( উর প্রতি ) প্রাণসখি 

অতি স্থিরমনে, অজলনয়নে, আর একবার নয় ভাল করে 
দেখ, অবশ্যই তোমার মনোরথ গুর্ণ হবে, এই চিত্রপটেই 

উার দর্শন পাবে 

চিত্র! | না, না, সখি ভুল হয়েছে,তাই ত বলি,--গুলে! 
দ্বারকাপুরী লেখা হয় নি, € চিত্রলেখার পুনঃ চিত্রপটে 
লিখন ) রাজনন্দিনি এইবার দেখ দেখি, এই দ্বারকানাথ্ 

কষ, 
উদ্না। ব্যন্ততাঁবে কৈ, কৈ, সথি ভাল করে দেখি, 

অহা! কি আশ্চধ্যরূপ, সখি কাঁলরূপের এমন শোভা ত 

কখন দেখি নি, যা হউক এই আকৃতিই বটে-_ 

চিত্রা। তবে আর ভ:বনা কি! এই দেখ কৃষ্ণের পুজ্ঞ 
কন্দর্প ( তদ্দ ফেঁ উ্া লজ্জায় অধে। মুখী হইয়। মস্তকে অব- 
গগন এদান করেন ) রাজনন্দিনি, বুঝেছি আর যাও কোথ?, 

এইবার দেখ দেখে (অনিরু-দ্ধর মূর্তি দেখে উষ উম্মস্তার 
ন্যায় ত্র্যক্তভাবে নথি এই ধরেছি ) চি ব্রলেখা না, ন।,না১ এ ষে 
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চিত্রপটে মেই কন্দর্পকুমীরের প্রতিমূর্তি চিত্র করেছি স্বেগত) 
হায় ! নিষ্ঠঠর অনঙ্গের কি অনির্ধচনীয় মহিম/--এমন সরল 
জদয়। অবলাকেও একেবারে উন্মাদিনী করেছে, চিত্রমর্তিকেও 
জীবিতেশ্বর জ্ঞানে আক্রম কর্তে যাচ্ছে, কি আশ্চর্য্য ! 
(এ্রকাঁশে ) নূপস্থৃতে চিন্তা! কি? এখনই তোমার সেই প্রাণে- 

শ্বরকে এনে দিব, স্থির হও । 

রাগিণী কালাংড়।। তাল কাওয়াঁলি। 

কেন আর বিরসবদনে বিনোদিনী । 

আমি চলিলাম দ্বারকাপ্ুরে আনিতে তোর গুণমণি! 
অবলার মন চুরি করেঃ আর কোথা পালাতে 
পারে ধরবো চোরে বাধব জোরে, প্রণয়ডোরে, 

এনে দিব সে নাগরেঃ রেখে হুদিকারাগারে, 

দণ্ডে দণ্ডে মান দণ্ড করলো বিধুবদনী ৷ 

উষা-! সখি! তৰেআর বিলম্ব করো না, ঘারকায় 

যাতা। কর। 

চিত্রী-। এ ততোমার এখন আন. বল্লে টান সয় 

ন1, আমায় যেতে হবে, চারি দিক ভাবতে হবে, মকল 

কর্মের আগে একট] ভাল মন্দ বিবেচনা চাই, আমরা তোমার 
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দাঁসী, ঘ| বল্বে তাই কর্তে হবে সত্য, তবে একটা কথায় 
বলে আগু রেখে ধর্ম তবে পিতৃলো কের বর্দা | 

উষা--। সখ! বুঝেছি, তবে তোমার সেখানে যেভে 
ভগ্ন হচ্ছে। 

চিত্রা-। রাজনন্দিনি ! তা মিছে নয়, আমি কোন, 
ছাঁর, সেখানে যমের যেতে ভয় হয়, ছাপ্পান্ন কোটা বদু- 

বংশে সেই প্ররিখানি রক্ষা কচ্ছে, একটা মাছি প্রবেশ হতে 
গখরে না, আমি ত মানুষ | 

উয।__| শবে অ'র নত্রলোভে অকুলপগুদ্র ছ্রেঁচে কি 
হনেঃ এখন বুঝলাম যে কালরূপই আমার কালব্বরূপ হয়ে, 
স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। 

রাগিণী বিঁঝিট--ত।ল আড়! । 

আমার কাঁল হল সেই কালৰপ বুঝিলাম এখন | 
নৈলে কেন স্বপ্পে দেখ! দিয়ে হল অদর্শন ॥ 

বৃথা আর পাইতে নিধি সিঞ্চন করি জলধিঃ 

প্রাণ তাজে আজ দেখবে যদি জগ্বান্তরেও গাই 

সেধন॥ 

চিত্রা_। (হাঁস্যমুখে ) ভা বটে বটে, সেউা ত লেকে 

দেখতেই পাচ্ছে, এখন ঘণের মুখে চল্াম। পরমায়ু থাকে 
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ফিরে আস্ব, নৈলে তোমার মরণ জীবনের ওষধই আগে 
চলেন ! 

উধা--। সখি! শুনেছি যাত্রাকালে দুর্গানাম কল্যে 

কোন বিপদ্ থাঁকে না, এবং পকল মঙ্গল হয়। অতএন 

এস, আমরা! সকলে একত্রিত হয়ে, সেই বিপদোদ্বারিণী 

জগন্তারিণী, আশুদুঃখনাশিনী, আশুতোষগৃহিণীকে ল্ারণ 
করি। 

চিত্রাঁ-। তাই এস, তবে ষোড়শোপচারে ভার পুজ! 

করি, তা হলেই তিনি আমাদের এঞতি বরদ] হবেন । 

দুর্গার স্তব। 

জয় জয় যেগাদ্যা যোগেশী যোগমায়া ! 

জগতজননী জয়া যোগেন্দ্র জায়! ॥ 

জয় জয় দুর্গা দুষ্ট দন্জদলনী | 
প্রণমাঁমি দেবী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ॥ 
জয় জয় সুরেশ্বরী শিবে শুভঙ্করী ! 
সতী সনাতনী লাধ্বী শর্বাণী শঙ্করী ॥ 
জয় জয় ত্রিপুরা ত্রিগুণ! ত্রিনয়নী! 
প্রপমামি দেবী দয়ানয়ী দাক্ষায়ণী ॥ 
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জয় জয় ভব ভবাভয়া ভবদাঁরা | 
ভবানী ভৈরবী ভীম। তক্ত তয়হরা ॥ 
জয় জয় গিরিকন্যা গথেশজননী | 
গুণম।মি দেবী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ॥ 
জয় জয় অপর্ণা অন্বিক1 অদ্থা উমা ! 
অনাদ্য] অনদা আদ্যা অদ্যয়ানুপমা ॥ 

জয় জয় কামিক্ষ্য/ ক।মদ1 কাত্যায়নী ! 

প্রথমামি দেবী দরানয়ী দক্ষায়ণী ॥ 

রাঁগিণী ভৈরনী-_-তাল আড়া। 

কে'থা মা অপরাজিতে আদ্যা অনন্থবূপিণী ? 
ঘুচাও ম! মনেরই ছুঃখ দুর্গে হুর্গতিনাশিনী ॥ 

কুলকুগুলিনী সতী, আমি কন্যা কুলবতী, 
প্রণ রাখ ম। দিয়ে পতি) ওগো! পভিতপাবনী ॥ 
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পারিপার্ন্িক। 

(ধুয়া) 

গুন শুন মভাঁজন) কি আাশ্চর্ধ; ঘটন । 
উষ।বতী পার্বতী পুজায় দিল মন ॥ 
সখী সঙ্গে কৃতাঞ্লি মুদ্রিত নয়ন 1 

নাঁধনে হয়ে ন্দয়া অভয় দিয়ে অতয়াঁঃ 

চিত্রা প্রতি দৈববাণী হইল তখন | 

ঘারকাপুরে সত্বরে করই গমন ॥ 

দিলাম এই মন্ত্র বলে, সন্বত্রে বাবে কুণলে, 

অনিরুদ্ধে আন ছলে, করিয়ে হরণ 

যোগমায়! মন্ত্র পেয়ে সহাম্যবদন । 
তবে ধনি উষাপ্রতি কহে বিবরণ ॥ 

তবে উব। রসবতা, পুলকে পুর্ণিতা অতিঃ 
চিত্রলেখায় বলে তবে মধুরবচন ॥ 

উষ1-_| অথি! তবেআর নিলম্ব করো না| আমি 
সেই প্রাণেশ্বর ধিন। পলকে প্রলয় জ্ঞান কচ্ছি। প্রতিক্ষণ" 

বঙ্নর চারিদিক শুনা, গৃহ অরণাপ্রায় দেখছি, সখি রে! 
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রায় দেই দ্বারক।য় গিয়ে আমার ইদযরতবে এনে ভপপ- 
কা কপ); তাজ শীতল কর। ০০৫ 

রাশিণী বেহাগ--তাল জগ । 

যা গো সখি আনিতে মোর মনোরপীন ! 

প্রাণ সই কত সই প্রাণের কালবরণ'॥ . 

বিন! কত কাল আর রাখি জীবন! 
যে দিন তায় স্বপনে হেরিঃ মনঃ ফিরাতে নারি 

দাসী হয়ে আছিতারিঃ পে জীবন যৌবন ॥ 

নাসের তলী 

চিলেখার দ্বারকায় গণন | 

(ধুয়া |) 

যে।গমায়! মন্ত্র পেয়ে চিত্রা হৃষ্টমতি 1 
নিশীথ সময়ে উপনীত ছ্ারাবতী ] 

ঘারে দ্বারি প্রহরী নিদ্রায় অচেতন | 

দেখে ধনী পুরীমধ্যে প্রবেশি ভখন 

টা. 
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মন্ত্রবলে ছার মুক্ত করি চিত্রলেখা | 
ফেরে কিবল অনিরুদ্ধের পাইবারে দেখা ! 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে দেখে এক ঘ্রে। 

নিদ্রা যায় অনিরুদ্ধ পর্্যন্ক উপরে । 

দেবিদত্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করি | 

পূর্য্যস্ক সহিত অনিরুদ্ধে নিল হরি ॥ 

কয নামার 

চিত্রলেখার অনিরুদ্ধষেরসহ উষার ভূবন 

উপনীত । 

চিত্রা । কৈ গে। রাজ নন্দিনি, কোথায় £ 

উষ1!। এস এস !।-হ' সখি তোমায় একাকিনী দেখছি 

যে, বে জন্য গেলে তার কি হলে:, তব বুঝি যাওয়। হয় নি। 

চিত্রা । কেন মনে কি সন্দেহ হচ্ছে, ভাল ভাল ক্রমে 

আরও কত হবে। 

উষ্1 | না, না সথি তা নয়, পৌড়! মন যে কেমন হয়েছে, 

য: ভাঁবি যেন মন্দটাই আগে এনে দেখ। দেয়। সত করে 

বল না ভাই তার কিহলো ? 
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রাগিণী পরজ--তাল মধ্যমনি | 

কি হলে! কি হলে! বল, গো শুনিঃ সজনি ! 

কেন হেরি একাকিনঈ, এলে সে দ্বারকা হতে কৈ 
এলো মে গুণমণি ! 

সত্বরে সত্য সংবাদ বল ধরি পায় কিকরে 

এলেগে সখি ঢুঃখিনীর উপায়, যে দেখি মোর 

্রাদুষীঃ মনে হয় সদা অনিষ্ট, কি জানি কি 
করেন কৃষ্ণ, তাই ভাবি দিবা রজনী! 

মাধ । সখি ! তোমায় আর কি বলবে" তুমি দ্বারকাঁয় গেলে 
পর আমারা রাঁজনন্দিনীকে ক্ষণকাঁল বিশ্রাম করবার অনু- 

রোধ কলোম,তা উলটে আমাদের উপর রাগ প্রকাশ কল্যেন 
স্রতরাঁং আমাদেরও আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সারানিশি 

ওর সঙ্গে এই গবাক্ষ দ্বারে কেবল তোমার আশাপথ নিরী- 
ক্ষণ কচ্ছি । তবে এখন কর্ম সিদ্ধি হয়েছে ত ? 

চিত্রা । (হাপ্যমুখে ) ওলো। চিল্ পড়লে কুট না নিয়ে 
কি ফেরে, আমি চিত্রলেখ!, যেখানে ছুঁচ চলে না, সেখানে 

বেটে চাঁলাই, মে জন্য চিন্তা কি? (উষার প্রতি ) রাজ- 
কুমারি! আর ভরা কেন, এ দেখ নাট্যগৃহের মধ্ো 

কোমলশধ্যামণ্ডিত পধ্যক্কে তোমার সেই চিগচোর নিদ্রা 
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যাচ্ছেন । এখন নিদ্রিতাবস্থায় একবার ভাল করেদেখ 
এই ব)ক্তি বটেকি ন|? 

চিত্রী'। ভাই ' ভাল বলেছ, এখনও হাতি আছে, শেষে 

উদর পিপ্ডি বুধোর ঘাঁড়ে না পড়ে, ঘুষ ভংঙুলে আর 

ছাড়বে না।ভর্ত দারিকে এই বেল দেখে শুনে নেও । 

উষা1। ( ঈমদ. হাঁস্যগুখে) ওলো মে জন্য আনার ভথ 

কি? যে এনেছে সেউ বুঝা বে, ধরা পড়তে সেই ধরা পড়ব 

তোদেরই ব। ভাবুন! কি, আর আম!রই বা ভাঁবন! কি 

চিত্রা । সথি! এবড কঠিন টাই । 
হরু শিষ্যে দেখা নাই ॥ 

নাধ। মিছে আর রসরঙ্গে কাজ নাই, আগে এদ একব'র 

নুতন ঠাঁকুরজামাইকে দেখে প্রাণটা ইাগু! করি, রসের সমগ্র 
আছে 1 

পা উস 

উষ।কে সঙ্গে লয়ে সখিগণের 
ন1ট/শালায় প্রবেশ ! 

সথিগণ। আমরি এমন আশ্চর্য্য রূপলাবণায ত কখনও 

দেখি নি, আহা! প্রাণসই তুমি যেমন রূপগুণসম্পন্না,_ 
বিধি তেম.নি বরই মিলিয়েছেন। 
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রাগিণী কালাংড়া-_তাঁল কাওয়ালি। 

নারীর মনোমত ধন পুরুষ রতন আর কি 
এমন আছে। 

সুবর্ণ পর্য্যন্কে যেন শশাঙ্ক উদয় হয়েছে ॥ 
আমরি কি অজ শোভা, অনক্েরি মনোলোভা, 

ন! হেরি নয়নে কভু না শুনি কাণে, বালাই লক্ষে 
মরি বপের ইচ্ছা হয় মনে, বিধি কি আশ্চর্য্য 
নিধি নির্জনে হজন করেছে ॥ 

মাধ। যাহোক সখি এমন আশ্চর্য্য ঘটনাও ত কথন 

দেখি নি, দেখ, কোথা বা এই সনিতপুর্রী কোথা ব! সেই 

দ্বারকা, কোথা বা! আমাদের বাণ রাজা, কোথা বা কৃষ্ণ 
প্রভৃতি যদ্দুবহশ, কোঁথ। বা আমাদের রাজকুমারী উ্া, আর 
কোথা বা সেই কন্দপকুমাঁর অনিরুদ্ধ, এদের চক্ষে দেখা দুরে 
থাক কখনও ফাঁনেও শুনি নি--স্বপ্পের অগোচর | 

চিত্রা ওলো এও কি কেউ বলতে পারে, বিধাতার 

নির্বন্ধ, এই যে তুই ত একটা যষোলবছুরে মাগী হয়েছিস_ 

বিয়ে বিয়ে করে হেদিয়েছ্িস, দেশে ত অনেক আছে তবে 
হয় না কেন? 

(৩) 
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মাধ । অ। মরণ আর কি, আনি গ্রাঁয় ওর গল|ধরে বিয়নের' 

জন্যে কাস্তে গিয়েছিল ম--গলায় দড়ি দিয়ে মরি না কেন। 

চিত্রা। ওলে| | কান্ত হয় না, উঠন্ত মূল পন্ভনেই চেন! 

যায়, তাকি যানিশ নামার সঙ্গে যার আছে লেখা,ফুল 

ফুটি লেই হনে দেখা,.এই দেখ আমাদের কমলিনীও ফুটেছে 
কোঁথ। হতে ভূঙ্গ্নাজও উড়ে এসেছে। 

রাঁগিণী বাহার--তাল খেমট( ! 

মরি কি সুখের দিন আজ হয়েছে উদয়! 
বিবাহের ফুল ফুটলে। উ্ব।র১ বিধির কি নির্ণয় ॥ 
পমিনীর তন পেয়ে, মধুকর মত হয়ে, 

মধ্পান কর্তে এলেন আপণি রমময় এদ্দিনে 

পুর্ণ হলে! মনের আশয়ঃ চু হলে! মদন জারি 
আর কিকরি ভয়! 

চিত্রা । সবি ! একট! কথ। বলছি কি, যদি কপালগুণে 

আজ রতণ মিললে। তবে শুতদ্য “শীস্ত্রং ” অর্থাৎ রাতাঁ- 

রাঁতিই বিবাহ কার্ধাটা শে কর। যাক কেন না এদকল 

শুভ কার্য হতে নেক বিদ্ব আছে। 

মাধ। সেকি গে! ! একি ওঠ.ছুঁড়ি তোর বিয়ে নাকি ? 

এ রাজার মেমের বিপ্রেঃ কত বাজন। বাদ্য হবে, দেশ 
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বিদেখ নেনন্তনা হবে, কত কত রাজ| রাজড়ার সমারোহ 
হবে, না, এ কাকে পক্ষীতে জান্তে পারবে ন|। আরও 

রাণীর মুখে শুঃনষ্ি যে টাকুরকবীর বিয়েতে তিনি অনেক 
টাক! খরচ কর বেন, বড় ঘট! করে মেয়ের বিয়ে দিবেন। 

চিত্র।। ওলে| « বিবাহে চ বাতিক্রম” এও কি শুনিন, 

নি, রাজ। রাজডার ঘরে প্রায়ই এইরূপ ঘটে থাকে, এতে 

দোষ নেই। 
চন্দ্র! | সথি ! ত:বচল একবার মালিনীকে ডেকে আনি, 

কেন ন। বিবাহের প্রধান কাঁজ-টাই মাল্যবদল | 

মাধ। ত| ভাল বলেছ তবে চল । | 

( চিত্র, চন্দ্র, মাঁধবীর মাঁলিনীর উদ্দেশে প্রস্থান । 

টি? 

(মালিনীর প্রবেশ ) 

রাগিণী মূলতান--ত!ল আড়খেম টা। 

এমন অনময়ে কিলাগিয়ে ডাক্ছ দেখনইাদি! 
আম।রকি তাই নিদ্রআছে জাগিয়ে কাটাই মারা- 

নিশি! যদিমের মালি থাকিত/এস্ালা কি দইতে 

হুতো) আদেখ্ংন ছোড়াদেরমুখে ছাইপড়িতোঠ 
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ঝাল] পালা কচ্ছে যার দিবানিশি | কিকাঁল কুসুম 
ফুটলো ধমিঃ আগলাতে নারি রমণী, সে থাকলে 

আগলাতো বসে দ্দিন রজনি, ঘুচতে! লোকের 
ফুলতোলা আর ইহাসিখুসি। একে আমার ফুল 
যোগান, তাঁর উপরে মনযোগান, জ্বালার উপর 

কত জ্বল! তাও তো জানঃ একা নারী পাচজন। 
যার অভিলাধী 

মালে । আর বাচ। যায় না তাই, পাড়ার লোকে আগার 

একেবারে খেপিয়ে তুলেছে । দিনে রেতে ত ঘুম নেইঃ 

খাওয়! দাওয়া একেবারেই গেছে, তরু ছাহি ঠেকিয়ে রাখতে 

পারিনে। 
পারিপাশ্বকক। বলি--গ মালিনি? এত রাত্রেআবার 

ঠেক ঠেকি টেকি? শুনতে পাই নে। 
মলে । আর ভাই দেশের সর্বনেশেদেরও মরণ নেই 

ভঁমারও মরণ নেই। 
পারি। বালাই, তুমি মলে দেশের উত্তর শিওরিদের 

দুশায় কি হবে? বলি মালঞ্চের কুশল, ত। 
সালে । মালঞ্চের দুর্দশার কথা কব কি হে আঁর। 

এক। মালী বিনে সকল গেল সামলে রাখ! ভার। 

মনের সাধে আবাদ করে ট্রল দে কোথায় 
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যত আদেখ্লে বেটার। জুটে লুটে পুটে থাক ॥ 
কার.ব। পাক] ধনে নৈ দিয়েছি ভাত রেদেছি বুকে 
আমার রদের বাগান ভ:ঙলে যত উকো1যাড় ঢুকে ॥ 
দুই একট| হয়ত দেই রীতি মত যোগাঁন । 

আনে ঝঁ।কে ঝাঁকে পেপে ফাকে কার বা রাখি মান । 
বদি কাউকে বলি আজ ফিরে আসতে হবে । 

সে বাগে পেয়ে ফাঁকে ফাকে সাধ মিটিয়ে নেবে । 
তাই বলি হয়েছে আমার ঘরে বাইরে জ্বাল! । 
সত সর্জনেশে সদাই এহদ কচ্ছে ঝ'লা পাল।।॥ 

রাগিণী ঝিবিট্-_তাল আড়খেমট।। 

আমর কালহলো নাল্ রেখে ছেখে 

লোকের বুক যে ফাটে । পাড়ার তাতার পুত" 
খাগিরে কথ! কয় কত আনদাটে। কার লক্ষে 
ৰ! বাদ সেধেছি, কর কি ভূলায়ে খেয়েছি) আপন 

ন'র নিয়ে আপনি আছি, কৃভু বেৰইনে গৃখ 
ঘাঁটে। 

পারি। বলি মালিনি? এখন যাচ্ছ কোথা? এই 
শেষ রাত্রেও কি যোগান দিতে হয় 1 

মালে। এমন যোগানের পোড়। কপাল, আমার বাড়ি- 
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হেই ভোঁমার মত কত খদ্দের গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাঁত ছড়াঁলে 
কাকের অভাব কি? আমি কি তেমনি মেয়ে । 

গারি। তা, বটে বটে যা হোঁক এখন যাচ্ছ কোথা বল 
দেখি । | 

মালে। আর ভাই আমার কি একদণ্ স্থির থাঁক্বার যে 
আছে, একবার মালঞ্ট। দেখে আমি । €চারি দিক দুষ্ট 
করিয়। ) এঁ মরেছে কোন আনাগির বেটার। এম মালতী 
গাছট।র কড়কেগুণ ছিড়ে নিয়েগেছে, ওন1? আবার চাপ! 
গাছটারও কিছু নেই, ডল গুণে! একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে, 
গোলাপের প।পড়ি ছেড়।, টগরের বেট! সার, অ। মর, বাগাঁ- 

নট একেবারে লণ্ড ভণ্ড করে গেছে, আ, আটকুঁডিন্ন বেটার 

একি তোদের বাপ, দাদার ধন পেয়েছি, তাই ঘা মনে 
করবি তাই কর.বি। 

(মখিগণের মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ ) 

চিত্রা; বলি হাল। মালিনি তুই যে একেনারে পাড়াটা! 
তোল পাড় করেছিম অ। মর, একটু লক্জাও করে না । 

মালে। কে গে।& চিত্রন্বেখ। নাকি তোর এত রেতে 
কি মনে করে। ্ 

চিত্রা। এই তোরই কাছে নৈলে এখনে আর আমাদের 
কি ক'জ, আজ রাঙ্গকুমারীর বিয়ে, এখনি তোকে ফুল এবং 
কূংলর মাল! নিয়ে যেতে হবে। 

মালে। ওম।? দেআবার কি, এ কেমন বিয়ে থে।, 
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কেউ জানলে না শুনেলে না, তবে কি বিয়ে মনে মনে 

নাকি! 
চিত্রা । ওলো যা হোক গেলেই জানতে পরিবি এখন 

কার কথ! নয়, তুই শীত্ব ফলের মালা নিয়ে আয়, ক্রঘে 
রাঁত্ও শেষ হয়, আর দেরি করিম নে, আমরা চল্লাম্। 

মালে । সত্যি সত্যি যেতে হবে তবে তোমরা চল, 

আমি এখনি ফুলতুলে মাল! গেঁণে নিয়ে যাচ্ছি। | 

রাগিণী বাহাঁর--তাল খেমটা। 

চল যাঁই রাজ কুমারীর দেখব কেমন বর] 
মনখুলে আজ ফুলের মালা গাখিবো মনোহর £ 

মতি মালতি জাত, তুলে কুল নানা জাতি সাজাৰ 
রাতারাতি, বিয়ের বানর ঘর। 

(অনিরুদ্ধের নিদ্রা ভঙ্গে চতুর্দিক অবলোকন করিয়।) 

| (শ্বগত) 

একি! আমি কিস্বপ্র দেখছি--না-তাঁও ত, নয়, তনে 
এ কোথ। এলাম্, সে দ্বারক। পুরীর ত, চিহ্ন মাত্রও দেখ- 
ছিনে, পিতামহবর্গই ব1 কোথা, আর্যারূক্নিণী--ও সত্যতাদ। 
দেবীই বাঁ কোপ পিত। কন্দর্প' মাত। রতি, ও রূক্মবতীই, 
বা কোথা, এবং অন্যান্য যদ্দুকুলবধূুই বা কোথা, কিন্ব। 
আমিই ব! কেগ| এল।ম; বোধ হয় এ দৈব মায়াই হবে, 
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নৈলে এমন অলৌকিক ঘটনাই বা কেন হবে, আবার একী 
পরম রূপ্বতী কামিনীও দেখছি, আহা! এমন আশ্চর্থ্য 
অলোকসম্পন্ন রূপলাবণ্য ত কখন আমার নয়নপথে 

গতিভ হয় নাই, কি সুবর্ণ নিন্দিত বর্ণমাধুর্যা, কি অজ 
সেখন্ঠব, যেন সাকার সৌদাদিনী আজ. অবনীমগ্ডলে আৰ- 
তীর্ণ! হয়েছে,এ আবার কি, ক্রমে দক্ষিণ বাহু ও চক্ষু পপন্দিত 

হতে ল।গূলে!ঃ মনটাও অস্থির হচ্ছে, ভাঁল দেখ যাক, 

দৈবের মনেই বা কি আছে। (ক্ষণকাল বিন্মিত খীঁকিয়। ) 
না, তাই বলে নিতান্ত মেউনী হয়ে থাক! হবে না, নির্জন 
গ্ুহে একাকিনী কামিনী, আমিও অপরিচিত পুরুষ, সবে, 

জিজ্ঞাম।করায় হানি কি,( প্রকাশে ) স্বন্দরি $নিতান্ত বিমুখ 
হয়ে থাক! উচিত নয় মধুর সম্ত/ষণে পরিতূষ্ঠ কর, অযৃতময় 
বাক্য বিন্যাসে কর্ণ কুহর পবিত্র এবং কৌত্ুকাক্রাণ্ড চিস্ু 
চরিতার্চ কর ( শ্বপ্নত ) টক কিছুই ত বলেন ন1! 

প্রকাশে । ইক একটী কথায় যে কণড না, সুলোচনে ? 
লোকে-বিপন্ন হইলে মহতের আশ্রয় অবল্লম্বন করে, 
সেইনধপ আমিও বিশেষ বিদেশী, তোমার আশ,য় লয়েছি। 
এক্ষণে ঘে কর্তব্য হয় কর, নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ মহ 
ব্ক্তিদিগের অযোগ্য । 

উষা। € মৃদুশ্বরে )আ'পনি বসুন আমার সখিরে এখানে 
নাই এক্ষণেই আসবে পরে যে কথ! হয় বল্বেন। 

জনি। আমি মথিদের আহ্বানে এখানে আমি নাই। 
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উষা | ভবে আমি কি পাঁয় ধরে কাউকে ডেকে অন্ত 

গিয়েছিলাম । 
অনি-_-| ভদ্রে! কমলিনী বিকশিত হলে কফি কাউকে 

ডাকৃতে হয়, তাদের মনয়ুগ্ধকর বিমল সেবরভই নধুমত্ত মধু- 
করের আহ্বান স্বরূপ, তাঁও কি ঢাকুলে ঢাঁকা থাকে ? 

উষাঁ-। (ঈষদ্ধীসযমুখে )ও হে চতুর ! তুমি বিদেশী, 
আমি এখানে একাকিনী কুলবাল। পরপুরুষের সহিত অধিক 

কথ। কইতে চাই নে। 
অনি--! ই1 এখন বুঝলাম, তবে তোমাদের ঘরে ঘরেই 

কুটুন্বিতে। 
উষ1--। তা হলে আর কেউ পরের জন্যে মরতে! না 

(সখিগণের প্রবেশ 1) 

চিত্রা) ওঃ মা একি ? ও চন্দ্রাবতি, আমাদের উর 
ঘরে এক জন পুরুষ দেখছি যে গ্যা। 

চন্দ্রা--| তাই ত, কি, লজ্জ। হাগ] তুমি কে কোথ' হতে 

এই রাজকন্যার মহলে এনে উপস্থিত হলে, তোমার মনে কি 
একটু ভয় হল ন|। 

রাগিণী বিঝিট-তাল পোস্ত।। 

কেতুমি সুন্দরবর রমণী মণ্ডলে! 
কিআশায় এসেছ বল কি তাবে কোন ছলে ॥ 
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আমরা অবল! নারী,তোমাঁর তাবযে বুঝতে নারি, 
দেখতে সাধুর আকার বটে নয়নে হেরি, কাজে 
কিন্ত চোরেরবাঁড়া এ খেদে মরি, তাই তোমায় 

জিজ্ঞাদি মোরা ওহে নারীর মনচে|র, পুবষেরত 
এমন ধারা, নাহি ধরাতলে । 

চিত্র! | কি নাম, কোথায় ধা কাহাঁর তনয়। 

কি আশায় এখানে আসা দেহ পরিচয় ॥ 
সাধু হও মানে মানে পালাও মান লয়ে । 

চোর হও রাজদণ্ড দেবেন রাজার মেয়ে ॥ 

অনি |রাঁজকুমারীর দণ্ডে এক দণ্ড নাঁহি ভাবি। 

অবিচাঁরে মিছে কেবল দিচ্ছ চুরির দাবি'। 
চোর হয়ে এনে এখন পড়েছি আমি ফাঁদে | 
কিন্তু চোরের ধনবাট্ পাড়ে নিলে এ খেদে পাণ কাদে 
সবে মাত্র মন প্রাণ ছিল যে ধন মাণে। 

লাভে মূলে মব খোয়াল।ম রাজকুমারীর হাতে ॥ 

রাঁগিণী বারেয়া,-তাল ঠুংরি [ 

আমি ত চোর বটে লে। এখন! 
চোরের ধন যেচুরি কুরে? বল দে চোর কেমন! 
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অমুল্যধন লাভের আশে, এপেছি তক্ষরের বেশে, 
লাতের মধে; অবশেষে, হ।রাল।ন আপনার ধন ॥ 

অনি। শুনলে সথিগণ, আঁমি বিদেশী অপরিচিত, 
এখন তোম;-দর হ।তে প.১ছি তোমাদেরই কাছে (বচ'র। 

উ্। | ও"ল1 ! রমণী, ৯..।.ত ভাল পুরুষের ধান | 
অবল। সরল! বাল।জ।ন বে ।ক সন্ধান ॥ 
যার ক।,ই য।খ তারই তখন ঘম্মত গুণ গায় 

স্বকার্ধ্য উদ্ধারি শেনে ফিরে আর ন! চাপ ॥ 
তাই বলি ».০ব্ সনে যে করে প্রণয় । 

তাঁর রাত্র দিন চোরের অধীন হয়ে ৎ কৃতে হয় ॥ 
গ্রণয় করিলে মনের সকল দুঃখ বেত। 

নারীর ন্যয় পুরুষের যদি সরল মন হোত ॥ 

রাগিনী ঝিঝিট- তাল গোন্তা | 

সরলন রমণীর যেমন পুরুষের তা নয় | 
মধুমুখ অন্তরে গরল পাষাণ হৃদয় ॥ 

হেসে কয় যে মিষ্ট কথাঃ ফলে সে সব জান্বে 
র্থ॥ স্নেহ হীন হয়ে রমণীর প্রাণে দেয় ব্যাথঃ 
তার মাক্ষ আছে দেখ পুরাণে গাথা, পান্ডু পু 
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পাশায় হারি পত়ীমায়া পরিহৃরিঃ তাঁজিল 
আপনার নারী, মরি কি নির্দয় ॥ 

অনিযুদ্ধ। তুমি হলে রাঙ্জার গেয়ে আমি যে বিদেশী । 
বল্্তে ভয় করি কিন্ত বলত পারি বেশী |! 
পুরুষের মন ক্রর বটে অতি অবিশ্বাদী। 
নারীর মন যোগাতে কিন্ত শির হন সন)াসী || 

রাম দিয়ে বন নারীর কথায় দশরথ নিধন । 
প্রাণ দিয়ে পুরুষে তবু পায় না নারীর মন ॥ 

রাগিণী কাঁল!হড়া- তল কাওয়ালি। 

ওলো, রমণীর মন অন্পে পাওয়। ভার? 
কব কি চমৎকার, 
মন দিয়ে মন যোগাও যত, আরও মান বাড়ে 

লো তত, কিছুতে নাই নারীর কাছে পারাবার । 
নাধলে ধরে নারীর পায়, অনন্ত না অন্ত পায়, 

সত্য মিথা। ভারতে তা আছে লো নির্ণয়, প্রৌপ- 

দীর অন্তরে যাহা ছিল অভিপ্রায় অর্ নাদি 
গঞ্চ পতি, থাকতে তবু কর্ণপ্রতি, ছিল মৃতি: এই 

কি ন্তীর উচিত ব্যবহার ॥ 
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উদ! | টৈলে কথা কইতে হয় সহিতে নারি আর । 
ভেবে দেখ যুগে যুগে আছে স্ুবিজ্তার ॥ 
নাবিত্রী, জানকী, দষয়স্তী, আদি সতী । 
এদের হতে ব্যক্ত আছে পুরুষের যে রীতি | 
বলব কি আর ভাবতে হলে তোমাদের শুধ। 
নির্বাণ না হয় কডু ধনের আগুন । 

রাণিণী কালাহকা।--তাল কাঁওয়ালী। 

কব কি আঁর কইতে ছুখে প্রাণ বিদরে ! 
কিবল নইলে নয় বলে সতী পভির প্রতি ভক্তি 

করে ॥ 

জানি পুরুষের পদ্ধতি, নারীর প্রতি নির্দয় অতি, 
তার সাক্ষ আছে দেখ সর্থত্রে খ্যাতি, উত্তানপাদ 
রাজার পত্বী সুনীতি সতী, বিনা দোষে দেখ 
তারে বনে দিলে কোন বিচারে ॥ 

কত সতী ব্যক্ত আছে, পতির জন্য প্রাণ ত্যজেছে, 
তরু কি পুরুষের কিছু ধর্ম জ্ঞান আছে, শঠতা 
ছলন1 যত রমণীর কাছে, পরের অধিনী নারী 
অন্তরে গুমুরে মরে | 

(৪ 0 
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মাধ । ও হে ঠাকুর জামাই আর কি বলতে বাঁকি আছে। 
আজ তোমায় হার মান্তে হলো টা।রঝির কাছে ॥ 

অনি। শুন সহচরী এত নুতন কথা নয়। 
পুরুষের হার নারীর কাছে আছে ত নিশ্চয় ॥ 

রাগিণী কালাংড়1--তাল কাঁওয়ালি। 

আমি কি হার নতন করে মানৃব লো এখন ! 

হারি মেনে রমণীর পায় পড়ে আছেন পঞ্চানন 
সত, ভ্রেতা, দ্ব টি কলি, পুরুষের হার চির- 

কালি, রাই মাদর্মীহার মেনে যে|গী হন বন- 

মাঁলী, তাই বলি রমণীর কাছে, সকলে হার 
।মেনে আছে, কথায় যদি না হয় শেষে মান করে 
জার মানায় তখন ॥ 

উষ!। সখি! আমরা স্বভাবতঃ রমণীজাতি, ভল মন্দ 

কিছুই বুঝি না, কৈঠোই দুট কথা কইতে “হয়, যদ্দি কথ!-. 

প্রসঙ্গে কিছু অনঙ্গত বলে থাকি, অবোধ অবলা বলে ক্ষম 

কন্দছে বল। ৃ 
চিত-। সেকিনসখি! আমরা বলতে গেলা কেন ? 

বলে থাঁক তুমি বলেছ, ইচ্ছ। হয় ঘাট মাঁনগে ইচ্ছ। হয় মানাও 

গেআমদের কি দায় । 
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চন্্রা--| ওলে। তাঁর একট। কি? তুই ন। পারিস আ- 
মিই বলছি, এখন ত ঘরের কথা, ওহে টাকুরজামাই ! রঠাকু- 

যা বলচেন শুনলে ত। 

উ্; (কপট রাগ প্রকাশ । )আমর ছুড়ী; ্ যাল।! 
একবারে পাগল হলি না কি? আ', মুখে আগুণ দূর হ। 

চন্দ্রা-| কেন ঠ'কুর জাঁাই বলেচি বলে, তা আজ 

বলে)ও বলতে হবে, কাল বলেও বলতে হবে, এখন আর 

ভাঁই নাচতে বসে ঘেমট। কেন ? 

(অনিরুদ্ধ, হাঁমামুখে ) 

ওহে ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে, হাত দিয়ে আর কত- 

ক্ষণ টেকয়ে রাখবে বল, সুন্দরি ! তুমি রাগই কর, আর যাই 

কর, আমার কাঁজট। এক রকমে সিদ্ধি হয়েছে, সথিগণ ! 

একেই বলে ব্যাগারের দৌলতে গঙ্গান্নাঁন। 

কাধ্য সিদ্ধি হয়েছে মোর আর বল কি চাঁই ! 

চুরি কত্বে এসে হলাম রাজার জামাই ॥ 
যদি বল নামমাত্র কাধ্যেতে বিফল। 

ও হে! ধনী হই ব1 ন! হই ধন পরিবাঁদট।ও ভাল।| 
গভির বড় লজ্জ। যদি হলে। অবশেষে । 

লজ্জ। লয়ে সুখে থাক আমি যাই দেশে । 
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রাগিণী বাহার--তাল কাওয়ালি। 

থাক সুখে থাক মমের অভিমানে; চন্দ্র বদনে 

যে আশ! অন্তরে ছিল, সকলি বিফল হুল, 
বল কি সুখে থাকি লে! এখানে ৷ 

মনসাধ রহিল মনে না পুরিল তব মনেও বিদায় 
দাও আমি এক্ষণে, লয়ে মান? থাক প্রাণ আমি 
যাই তবে শ্বস্থানে মানে মানে ॥! 

উষ!। গ্রাণনাথ ! আমরা অতি মুগ্ধ স্বভাব রমণী, 
স্বভাবতই যদ্দি কথা প্রসঙ্গে কিছু অন্যায়োক্তি হয়ে থাকে 
তা মার্জন। কর। 

অনি। প্রাঁণেম্বরি! এ অতি আশ্র্ধ্য কথা, দেখ, তৃষ্ত- 
কর সুধাকর হতে কখন কি কটুরস নির্গত হয়, মলগ়াচল হতে 
কখন কি, কইউগ্রদ উত্তপ্তানিল বাহিত হতে পারে, ভাই 
তোমার এ অকলঙ্ক বদন সুধাকর হতে কটুরস নির্গত হবে, 
ও অতি আশ্চর্য্য | 

উব1/ সখে? তোমর! পুরুষ জনেক জান, অনেক 
গুন, এবং অনেক মনভূলানে নিউ কথাও কৈতে পার, কিন্ত 
শুনতে পাঁই যে শেষ থাকে না। 
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রাণিণী ুলভান্--তাল নিট 
সুধু মন রাখ] কথায় কি নন মীনে ! রসরাজ হে? 

সরল প্রাণেঃ এখন বাঁড়াচ্ছ মান মানে মালে, 

আমি জানি না শেষে আরকি আছে মনে! 

পুরুষ পরেশশ মণিঃ অমর নারী পরাধিনীঃ হে 
গুণমণি১ বিন! দোষে দিওনা ব্যাথ। নারীর আণে ॥ 

চিত্রা । ওহে রসময় অ'র বুথ! বাগজাল বিস্তার করে 

কি হবে, ক্রমে রাতও শেষ হয়, এখন কর্তব্য কন্ষের অনুষ্ঠ'ন 
কর। কর্তব্য, যেহেতু একট।| কথায় বলে, শুভন্য শীঘ্র । 
অনি। মখিগণ ! আমি ত হাজির আছি কি কত্ত হবে বল। 

চিত্র। | প্রিয়বর ! আর কিছু নয়, তবে কি ন! আমা- 
দের মনের সাঁধ ত পুর্ণ হল বটে, কিন্তু চক্ষে সাধট। সকল 
হয় নী, এজন্য বল্ছি, এক বার এ কুস্তম শব্যায় রাজকন্যাকে 
বাম ভাগে বদিমে পরস্পর মাল্য বদল কর। 

অনি ! সখি সেট। বাডার ভাগ মাত্র কেন না আমরা 
অগ্রেই সে কাজট। মনে মনে সেরে রেখেছি, তবে তোমাদের 

কথাও তি পাল্য (মাল্য বদল )। 
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ধুয়]। 

এই রূপে পরঙপরে, গান্ধরর্র বিধ'নে পারে, 
বিবাহ হইল শুভক্ষণে। 

দেখে যত সখিগণ,' পুলকে পুর্ণিত মন, 

পোহাইল নিশি জাগরণে ॥ 
শ্বামী সহ সঙ্গোপনে, সদ1 রস অ।লাপনে, 

রসবতী করে অবস্থিতি | 
দিন যত হয় গত, প্রণয় বাঁড়িছে তত, 

পরে শুন দৈবের দুর্গতি ॥ 

€জমাদার ও প্রতি হারির প্রবেশ |) 

প্রতি । বাপ্রে কি অন্দকার, কোলের মানুষ দেখা য় 
ন1,কপালে কি আঁছে কিছুই বল! যায় না পেটের জন্যে 
কোন দিন প্রাণটাই হারাঁব, চঁকর আর কুক্ক,র দুই সমান 
রাতও অনেক হয়েছে, কি করি--জাই একবার মহলগুপ 
দেখে আসি ন। গেলেওত রক্ষা নেই। 

জমাদার। কেরে সুবাহু নাকি? 
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জমা । ওরে আজ্ যে অমাবস্যা! ভীকি ৫ জাঁনিদ নে। 
প্রতি হারি। (হাস্যযুখে ) ওগে। ত। কি, "আর মুই 

জানি নে ছাই, যে আজগে রমাবক্স্যা তাজাঁনি বৈ কি গে। 
ত।, ত। মুই জিজ্ঞেস কচ্ছি নে, তবে দোচ্ছানা ট। কখন 

উঠবেন তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি। 

জম1। হারে বেটা আমাবস্যেতে কি জ্যোঁৎক্স! উঠে, 
এড কি জানিম.নে, হা! বেটা আবর। 

সুবা। এঁগ্যে তা জানি বৈকি, টনলে বলনু কেমন 

করে, তা মোঁর একটু কবার, ফ্যালদানি হয়েছে বন্তি কি, এটা] 
সুক্ধ,ল পরিক্ষি, না কেট পরিক্ষি। 

জমা । দূর বেটা সুরূপক্ষে কি আমাবস]া হয়, যা 
এখন চৌকি দিগে য| বড় অন্ধকার রত, খুব খবর দাঁর। 

প্রতি! (সভয়ে) জমাদার মশায় তবে আজ. সতি:ই 

কি চাদ উট্বেন না, ? 

প্রতিহারি। তবেই ত এই অন্দকারে একলাটিই ব। 
করি। 

জমা । আমর, বেটার ত বড় সাহস দেখ ছি--হারে 
সুবাহ ! 

সুবা। আজ্ঞ। মোশায় কি বল্ছে। ? 
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জমা | তোর তব ত বড়গুণ দেখছি। 

সুবাছ 1 আজ্ঞা তা মোর গুণের কথা! কি বলবেন। 

রাগিণী খান্বাজ--তাঁল খেমটা | 

কত বলবে! আমার গুণ । 
কাজে কুড়ে? তোজে দেড়ে, বচনে নিপুণ 0 

রাজবাড়ির কর্ম করি, টিক্টিকির ন্যাজ কাট্তে 
পারি, মশা মাকড়শ। ধরি কর্তে পারি খুন ॥ 

€( গাঁন করিতে করিতে প্রতিহরীর রাজকন]ার 

মহলে প্রবেশ 1) 

প্রতি। একি! রাজকুমারীর মহলে যে আঙ্গ পুরুষ 
মানুষের কথ! শুনুদ্ঠি, না আমার বোঝ বার ভূল, এমনও কি 
কথন হয় (ক্ষণেক স্তন্ধ ) না এ যে বেশ শুস্তে পাওয়1 যাচ্ছে 
পুরুষের কথাই ত বটে; যা হোক একবার দেখতে হলো 
€ গুপ্তভাবে প্রতিহারির প্রবেশ) তই তবলি এই যে 
প্রুষইত বটে, রাঁজকন্যার সঙ্গে বসে রগরল্গ কচ্ছে। (সবি-" 

স্ময়ে) ও ছোঁড়াট। কি সোন্দর গো, বাপ.রে বাপ ষেমন 
ছোড়া তেম নি ছু ড়ি, কোঁথ1 থেকে ঘুটে * গেছে, তা না ঘুট ২ 
লেই ব1 কি করে রাজ1ও ত বিয়ে দেবে না, এত বন মেয়েটা 
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হণলা, মোঁদের ঘরে হলে এদ্দিন পীঁচট। নিকে, সাতটা বিয়ে 

তেরট। ছেলে হয়ে পড়তে, ঘ। হোক এখন রাজাকে গিয়ে 
ত জানাতে হয়। 

প্রতিহাঁরির প্রস্থান । 

রাজা। হারে সুবাহু ! এত রাত্রে আমার কাঁছে কি মদে 
করে ? 

প্রতি । মহণরাঁজ ! সর্বনাঁশ উপস্থিত, বলবে! কি মুখে 
কথ। সরে না। দেখে এসে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে । 

রাঁজ1। ওরে ! কথাটা! কি বল্ । 
প্রতি । মহারাজ ! রাজকুমারীর ঘরে একটা পুরুষ দেখে 

এলেম । 

রাল|। সে কিরে গ্রতিহারি। 

প্রতি] আজ্ঞা সে কথ! আর কিবল্ব এখনও যাঁন ত 
দেখাতে পারি। 

রাজা। কি বল্লিরে রাজ কন্যার ঘরে পুরুষ, ( ক্রোধে 
কম্পান্নিত কলেধর হুইয়। তর্্জন গঞ্ছনের সহিত ) কি এত- 

বড় সপর্ধী কার, ইারে প্রতিহারি সত্য সত্যই তুই দেখাতে 
পারিস? দেখিস মিথ্যা বলো তোর সবংশে বিনাশ করবে! 

প্রতি। আজ্ঞ। ই! গেলেই দেখাতে পারি, আমি মিথ্য 
বলচি নে, মহারাজ এও কি একট! সামাম্ি কথা তাই মিথ্যে 
বলে প্রাণ হারার, আমার কি গনে ভন নেই। 
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(রাজার মন্তিকে আহ্ব!ন এবং মন্দির উপস্থিতে ) 

রাজ] | ওহে আমাত্য 

মন্ত্রি। রাজেন্দ্র। 

রাজা । ওহে প্রতিহারির মুখে যে বড় সর্ধনেশে কথা 
শুন_লাম, বলে উর ঘরে একজন পুরুষ দেখে এলাম, ওহে 
শ্রবণাবধি আমার ক্রোধানলে নে সর্ঘাঙ্গ দ্ধ হতে লাগল 
চল এই দণ্ডেই তাহাদিগের যুগপত শিরচ্ছেদন করব। 

মন্ত্রি। মহারাজ ! স্থির হউন, সামান্য প্রতি হারির 
কথা মাত্রে এত ব্যস্ত ও ক্রোধান্ধ হয়ে কর্তনয বিমুখ হওয়। 
ভবাছুশ মহানুভবের অযোগ্য, এবং রাজগুণের বহ্িভত। 
অতএব, উচিত হয় ইহার সহিত একজন বিচক্ষণ বিশ্বাসী 
কর্মচারী গিয়! বিশেষরূপে তদস্ত করিয়া আসে, কেন না 
প্রতিহারির দেখবার ভ্রমও হতে গালে। 

রাজ]। ভাল উলুম পবা হদে তুমিই একবার গোপ- 

নতাবে দেখে এন ভা হালেহ সত) তাজান্তে পারা যাবে। 

মন্ত্রি। ছে গুচ্ছ, ওরে সুধা ভবে 2 চল । 

গ্রতিহারির সহিত মন্ত্রির গমন | 

প্রতি । মহাশয় ! একটু আস্তে আস্তে এস, টের পেলে 
সাবধান হবে। 

মন্ত্রি। চিন্তা নাই তুই চল, আমি নিঃশবেই যাচ্ছি 
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প্রতি | (অঙ্গলি নির্দেশ করিয়া ) এ দেখুন এখনও ঘেই 
তাঁবে দুজনে হাঁদ/কৌতুক কষ্টেন । 

মন্ত্রির রাজ সমীপে পুনরাগমন | 

রাঁজ1। অগাত্য ! কি দেখ লে প্রতিহারির কথা সত্য £ 
. মন্ত্রি। মহারাজ ! কি বলবে। (অধোবদনে ) আজ্ঞ। ই! 

সতা]ই বলেছে | 

রাজা। কি বলে মিস্ত্রি! আমার সেই প।পিয়সী কুল- 

দূষণ কন্য। হতে এই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত হলো, বিশ্ব- 

ব্যাপ্ত উদ্জল(স্য অবনত হলো সঞ্জতিভ নাম নিম্প, ভ হলে। 
শত্রকুলের হাঁস্যাসপদ;সাধারণের ধণাস্পদ হতে হলো? ধিক 

আমার জীবনে ধিক্! এমন অনার নিষ্পূদার্থ রাজা/তেও ধিক্। 

র।গিণী বাহার-_-তাল আড় । 

একি প্রমাদ খুনি সন্বাদ কি হবেছে মন্ত্রিবর। 
ভলন্ত অনলে যেন ভুলে আমার কলেবর ॥ 

কিল পুরিল দেশে, মিত্রভাসে শত্রু হাসে; 
কন্যা হতে অবশেষে, 

আমার কুর্পমান হল অন্তর || 

রাজ।। অরে প্রতিহারিন ! আমি আর সেই স্বেচ্ছা" 
চারিণী কুলাঙ্গার চণ্ডালিনীর মুখাঁৰলোকন কর্তে চাঁয় না, 
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ত্বরায় সেই দুষ্ট দ্বয়ের যুগপত. শিঃচ্ছেদন করে আমার 

নিকট আন আর ক্ষণকাল তোরা কর্মোচিত প্রতিফল 
প্রদানে বিলম্ব করিম ন। ত্বরায় গমন কর। 

মন্তি। মহারাজ ! কিঞিওকাল ধৈর্যযাবলম্বন করুন, 

আপনার আজ্ঞায় কিনা হতে পারে এই সসাগর। ধরায় 

স্থিতি নংহার হতে পারে, তদীয় উদ্দীপ্গ ক্রোধানলে 
কিন্বলয় দদ্ধ হতে পারে, প্রচণ্ড কালদগ্ডাপেক্ষাও 

আপন'র রাজদণ্ড শত্র,রন্দের ভয়াবহ ॥ অতএব সেই একট। 
সংমান। বিষয়ের জন্য এতদূর রাগান্ধ হবেন না,। আর 
দেখুন মহতই হউক বা সামান্য হউক, সর্ব কাঁধ্যের অগ্রে 

একট। বিবচন। কর্তব্য এখন একট স্থির হউন | 

রাগিণী কালাংড়া-তাঁল একতাল।। 

খর ধৈর্য্য ধর মনে । মহারাজ হে? 
কি জন্যে হল বিষন এত অধৈর্ধয আজ কি কারণে 
যার প্রচণ্ড প্রতাপে, দেবাদি গন্ধন্ব কাপে, কেন 
সামান্য সম্ভাপে, আজ ব্যাকুল হয়েছেন প্রাণে ॥ 

বিচারিয়ে পুর্থাপর, কাজে হবে অগ্রনর, শীস্ত্েতে 
এই যুক্তি সার, হে দগ্ডধর; ভেবে দেখ খশুতাশুত 

পুর্বক্ষণে | 
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রাজার প্রতি উপদেশ । 

রাজ।1 তরে এক্ষণে তোমার পরামর্শ কি? 
মন্ত্রি। মহারাজ আমার মতে আশু প্রাণদণ্ড না করে 

সেই দুরাকাঁজিফ্ি চৌর্য্য পুরুষকে ধৃত করে আপাতত কারাবদ্ধ 
করা, কন্য। ক্্রীজাতি অনধ্য কি করবেন মহারাজ সকল 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, অ্্হতা। জনিত পাতকের উপা- 

যাম্তর নাই ;,আরও দেখুন রাঁজ দ্বুহিত। অনুট।, বিশেষ এই 
বিষম কাল সম যেৌবনকাল নিরুপদ্রনে গতি বাহিত কর 
অতি বিসুদ্ধ হদয় জ্ঞনবান পণ্ডিতদিগেরও পক্ষে কঠিন | 
এত সভাবত স্ত্রী জাতি, জ্ঞান শুন্য | হে রাজেন্দ্র! যেমন 
জলগ্লাবন কালিন নদী পাশ্ববর্তি ক্ষেত্র সমুহ রক্ষার্থ অতি 
বিশাল দৃঢ় রচিত সেতু বেগ্ঠিত ন। থাকিলে কোনক্রমেই প্রবল 
জল বেগ রক্ষ1 হয় না, তদ্জপ যেংবনখক্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ 
পুরুষের পক্ষে হিত্তাহিত জ্ঞান এসং যোনি জনের পক্ষে 

স্বামী সঙ্গ অথবা পিতা মাতার নিয়ত ছৃষ্টিপাঁতন্বরূপ দুঢতর 
সেতু স্থাপিত ন। থাকিলে কখনও শেই ভর়ঙ্কর যৌবন প্রবাহ 
অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং স্বেচ্ছা চারিত্ব প্রাপ্ত 

হয়। অতএন রাজ পুজি অনুঢ। বিশেষত প্রাপ্ত ঘেখবন!, 

যখন পুর্কেই াহার প্রতি মহোদয়ের চিবেচনার ক্রটী হ- 
য়েছে' তখন মহন! রোঁষবশে সেই অবোধ প্রকৃতির প্রতি 
একটা বিধি বিগহি ত কার্খা কর। ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নি- 
তাম্ত অযোগ্য । এক্ষণে ধৈর্ধ্যাবলম্বন পুর্বক ধরং এই: 

৬ € 9 
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দেখতে হবে, যদি ভুপাতি তনয়! অনন্যানুরক্তা হয়ে এই 

ব্যক্তিকেই আপন পতিত বরণ করে থাকেন, এবং এই 

পুরুষ সত্বংশোস্তব ও রাজপ্ত্রির অনুরূপ পাত্রই হন, তা! 
হলে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হতে হবে । আ'রগু প্ুর্বাপর বিবেচন! 

করে দেখুন, অনেকানেক অতুল এশ্বন্যবান ঞবল পরাক্রান্ত 
রাজাধিরাঁজদিগেরও এইরূপ ঘটন! প্রায়ই ঘটে থাকে, দেখুন 

স্বর্নযবতশীয় মহানুভব কাশী রাজের অস্বা অস্বালিক! অন্বিকা 

মামি তিন কন্যাকে ভ্রাতৃ তুর্টি নিমিন্ব ছৃঢ়ত্রত শান্তনুনন্দন 
তীষাদেব হরণ করেন, মহষি+কন্ব দুহিত। শকুন্তলা পিতা'র 

অনবধানে পৃরু বংশীয় রাজ! দুস্গাম্তকে আত্ম সমর্পণ করেন, 

কৃষ্ণানুজ সুভ বৃষ্িবংশীয় মহাপুরুষদিগের অনভি- 
প্রেতে পাণ্, পুক্র অঞ্জ,নকে মানদে পতিত্বে বরণ করেন, 

এবং রাঁজ। দুধোধনদুছিতা লক্ষণ যদুবংশীয়্ সান্ব কৃতনীত 
হয়, তাহ'তে উহার! লোক মণ্ডলিতে নিন্দ। ভাঁজন কিন্ত: 
অপযশ।স্পদ হন নাই। অতএন রাজ! কিন্ব। মহোৎ্কুল- 

জবা কামিনিদিগের পক্ষে গান্বব্য অর্থাৎ সায়ম্বর বিধানে 

খববাহ ধর্মাত ব। লোকত বিরুদ্ধ নয় । রাঁজতনয়! যদি যজ্ঞ 

পত্রে অনুরক্তা হয়ে থাকেন শ্তালই হয়েছে, এক্ষণে সেই 

অজ্ঞাত কুলশীল ঘুবার কারাদণ্ডই বিধি। 

রাঁজ।। তবে সেই পরামর্শই ভাল, ওহে সেনাপতি ! 

সবরায় দেই দুর্ধ ত্ত রীক্গকুলট্টবরিকে ধরে রাজসভীয় লয়ে 
এস; বিলম্ব কর না। 
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সেনা। যে আজ্ঞ। মহারাজ),-ওহে দৈন্সামন্তগণ ! 
তোমর! ত্বরাঁয় সুসজ্জিত হও রাজ কন্যার মহলে চুরি হ- 
য়েছে এখনি চোর ধরে রাঙ্ার নিকট লয়ে যেতে হুবে। 

সৈন)গণ। হা! মহ!শয় আমর সজ্জিত হলাম, চলুন । 

(ৈনাকোলাহল শুনে উধাঁর ত্রস্তভাবে গবক্ষ মোচন 
এবং অনিরুদ্ধের প্রতি কাতরোক্তি |) 

উষ1। নাথ! প্রশ্মাদ হলে, বুঝি পিতা এতদিনে এই 
সমস্ত সংবাঁদ শুনেছেন নচেৎ বীরবল প্রভৃতি সেনাপতি 
বহুতর সৈন্য লয়ে অফল্মাৎ কেন আমার পুরাতভিমুখে আ- 
বে বুঝি সর্বনাশ হলে । 

| রাঁগিণী টেঃরি--তাল একতালা। 

কি হবে কি হবে বল হে প্রাণনাথ। 

হয় বুঝি অতাগীর ভাগ্য বিনা মেঘে বজ,ঘ।ত ॥ 
পেয়ে তত্ব মত্ত হয়ে, পিতা! এ আসিছেন ধেয়ে, 

৫সন্য সমস্ত লয়েঃ দেখছে সাক্ষাু। 
প্রাণপণে তারা আরাধি, পেয়েছিলাম প্রাণের নিধি 

বিধি তায় হলে! বিবার্দি বুঝি অকল্মাৎ 

অনি। প্রিয় চিন্তা কি ?স্থির হও দেখ ক্ষুদ্র পতঙ্গ- 

গণ মুগ্ধ হয়ে যেমন প্রজ্্বলিত দীপশিখ। নির্বাণাশয়ে এছ 
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আপনারাই প্রাণ ত্যাগ করে তজ্জপ উহারাও এখনই বিনষ্ট 
হবে। 

বীরবল দসৈনে পুরবেইটন পুর্বক 
অনিরুদ্ধের এতি সরোধ বচনে। 

বীর। ওরে দুষ্ট রাজবৈরি ! তুই কোন্ সাহসে এই কৃতান্ভের 
সমান মহাবল পরাক্রান্ত রাজভবনে চুরি কর্তে প্রবৃন্ত হয়ে- 
ছি ? চল এখনই তোরে সেই ভূপতি সমীপে যেতে হবে। 

অনি। ওরে! তোর। সামান্য রাজ কিক্কর ক্ষুদ্র প্রাণি 
তোদের বল! অবিধি'তবে প্রয়োজন থাকে ভোদের রাজাকে 

ডেকে আন্গে। 

বীর | ওহে সৈন্যগণ ! বেটার কি অহঙ্কার দেখেছ ? 
ইদন্য। তাই ত বেটার সাহস ত কম নয়, ও কেবল 

আনসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি । 
বীর। ভ।ল, আমাদের প্রতি ত রাজার রি আছেঃ 

চল বলপুর্বক ধরে নিয়ে যাই ! 
€ এই বলে সকলে আক্রমণ করিতে অগ্রসরঃ এবং 

অনিরুদ্ধ করত ক'দৈন্য সংহার। ) 
( ভগ্নদবতের রাজসভীায় প্রবেশ ) 

ভগ্র। মহারাজ! বড় বিপদ উপস্থিত এই দেখ এখনও 

হাঙকল্প হচ্ছে। 

রাজ।। হারে কি হয়েছে, কৈ সেনাপতি বীরবল 
কোথায় ? 



উষ।হরণ-_গীতাভিনয় 1 €৩ 

ভগ্ন। মহারাজ! কি বলবো সেই চোবের হাতে অজ 

বীরবল গভৃতি টদনাগণ একবারে পঞ্চ পেয়েছে,সে সামান্য 
চে'র নহে, বাাত্র যেমন অনায়াসে অজাষত মংহার করে 

সেইরূপ নিমেষ মধ্যে তাদের প্রাণ নাশ কর্লে।, 

রাজ।। কি সর্বনাশ! কোথ। মন্ত্রি কোথা হে, দেখ, একে 

এই কুলকলঙ্কজ নিত ক্রোধের শান্তি না হতেই, খৈনাসংহার 
জন্য ক্রোধে সর্ধাঙ্গ কম্পিত হতে লাগ.লো, যা হোক আমি 

আক স্বয়ংই যুদ্ধে যাত্র। কর.বো। 

রাগিণী খান্বাজ--তাল কাঁওয়ালী। 

সাজরে মাজরে ধৈন্যগণ ! রে এখন ! 
বিলম্ব মহেনা আর ধর ধর সেছুজ্জন | 

বীরবল প্রভৃতি যত বীরের অগ্রগণ্য, নিধন ক- 
রেছে সেনাপতি লহ দৈন], মনে হয়ঃ প্রাণ দয়ঃ 

বুবি কন্যা হতে শেষে আমার সর্বনাশ হলো 

ঘটন | 

রাজ।। মন্ত্রি! তুমিও আমার মঙ্গে চল। 
মন্ি। যে আজ্ঞা চলুন । 
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(বন্ধ ৈনয, এবং মন্ত্রি হিত অনিরুদ্ধ ক্রমণে 

রাজার গমন | 

উষ।| নাথ ! এবার আর নিস্তার নাই । এ দেখুন কালের 
গমন দুরন্ত পিত। সমর সঞ্জয় আসছেন, সখ।। কি হবে। 

ওদের দেখে অমার হৃংকম্প হচ্ছে, প্রাণ উড়ে গেছে। প্রঃণ- 

নাথ তুমি স্থানান্তরে প্রন্থ(ন করে প্রাণ রক্ষা কর। আমার 
অদৃষ্টে বা অ(ছে তাই হবে। 

অনি। প্রেয়দি! এত ভীতা হচ্ছ কেন? আমি এ 

নুইটদলকে ভৃণনৎ জ্ঞগ কচ্ছি, মন্তু গাতঙ্গ যেমন কমল বণ 
ভঙ্গ করে, উগ্র স্বভাব সিংহ যেমন মৃগকুল ধ্বংশ করে তত্রপ 
অসুরাধিপতি বাণকে নসৈন্যে নিমিষ মধ্যে আমি বিনাশ 
কচ্ছি,--চিন্ত। কি? 

উষ|। অধিনী রমণী বলে আমার কথ! তাচ্ছল্য করো 
না, অমংধা সেন। সহিত নানাবিধ অস্ত শন্মে সজ্জিত 

দৈত্যপতি, তুমি একাকি এবং নিরস্ত্র, অতএস কিরূপে বুদ্ধ 
কর্তে সাহ্গ কচ্ছ?এ দাসীর প্রাণ থাক্তে তৃমি কৃতান্তের 
সম্ম,খে ঘেতে পাবে না। আগে আমার প্রাণ মংহার কর, 

পরে তোমার মনে য। লাগে তাই করে| 

রাগিণী খান্বাজ--তাল মধ্যমান। 

পায় ধরি করিহে বারণ সাজিতে লমরে । 

অদ্ধ'গিনীর কপাল মন্দ কত সন্ধ হয় অন্তরে ॥ 



উষাধরণ--গীতাতিনয় ! ৫৫ 

পিতা মোর অভি ছুরন্ত কৃতান্ত সমান, দেবাদি 
গন্ধর্ধ যার ভয়ে কম্পবান্, ক্ষান্ত হওহে প্রাণপাতি 
করি এই মিনতি? য.ও যদি একান্ত যাওহে দানীর 
জীবনান্ত করে! 

অনি। পরিয়ে! আমাকে বধ! অনুরোধ করো না, এ 
সমস্ত দরূহ কাধ্যে বাধ! দিতে নাই? অবোধ স্ত্রীলোকের 

কথায় বীরপুরুষদদিগের সগরে বিমুখ হওয়া আবিধেয়। ইহ- 

লোকে অপবশঃ অন্তে নিরযগাঁমী হতে হয, মানাপেক্ষ। 

গ্রাণ বড় নতহ| আর পরিয়ে তুমি আমার প্রাণের কোন আ- 
শঙ্কা কোর না, দেখ, আমি গমনমান্ত্ই দৈতা জয়করে 

আনার পুনরায় এসে তোমার এ বদন চন্দ্রিম'র নমৃতাশ্বাদে 

লিগ হব। 

উষ|| নাথ! এ দামীর কপাল মন্দ,তুমি যা বলছো, 

আ'মার মনোগধো কেবল মন্দটাই আগে দেখ! দিচ্ছে । 

প্রানট! একান্তই অস্থির হয়েছে। ঘণিত স্ত্রীলোক বলে 

আমায় তাঁচ্ছলা করে। ন। ক্ষান্ত হও, তুমি নিঃপহায় তাতে 

আক্রহীন, কি লয়ে যুদ্ধ করবে ? বাঁণের বাণ অতি ভয়ানক 

তোমার কে'মল শরীরে সহ হবে না। আগিই বা জেনে শুনে; 
কোন্ এাঁণে এ মহাকালম্বরূপ অস্থর সম্মখে যেতে দিতে 
পারি। 
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রাগিণী খ। বিভীষ--তাল একতাঁল]। 

থাক্তে আমার প্রাণ কালান্তের সমান, 

সে বাণ বিদ্যমান যেও নাযষেও না! 

এমন নিদাৰণ কথা, কয়ও না! হে বথা দাসীর 
প্রাণে ব্যথা) দিও না দিও না) 

ক্ষান্ত হওহে নাথ বাণের বিষম শর, সবে না ষে 

তোমার কে/মল ক,লৰর, দাঁলীর বাক্য ধর, ওহে 

গাঁণেশ্বর, রণে অগ্রনর হও নাও না 

অনি। শ্রিয়তমে ! যে কোন কার্য হোক যাত্রাকালে 
বাঁধ। দেওয়] কি উদ্যম ভঙ্গ করা সেও একট। অমঙ্গলের চিন, 
বরং তাহাতে অনিষ্টপাতেরই সন্তর | সেই দানবারি, দুইট- 
দলন দ্বারকানা থ স্ত্রীকৃষচের পৌন্র ভ্রিলোকহতদর্প কন্দর্গ 
পুত্র, 'গবং বাীরাগ্রগণ্য যদ্কুলোস্ভব হয়ে একট! সামান্য 
অসুর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপুরুষের ন্যায় একটা জ্ত্রীর কথায় 
বিরত হব | €(কিঞ্ কোপে ) কখনই নয়, আমি চলেম। 
(একট সামান্য অর্গল হস্তে দৈনা সন্ম,খে বেগে গগন )। 

€উম্ার কাতরন্বরে দ্গার স্তর 1) 
ম। | শুনেছি বনে, রণে, জলে, স্থলে যেখানে যে বিপদে 

পড়ে, একবার দর্গ। নাম কলে কোন বিপদ থাকে ন]। নম! 



"ই, 

ক 

্ অন্য কু ছানি ন? 
নীরের প্রাণ রক্ষা 

আমি তোমার দালী এ পপি 

একবার দাসীর প্রতি কৃপা কট 
কর ম|| 

রাগিণী বিভাষ--ভাল আড়া। 

এইবার আমি বুক্ব তারা তনয়ে তোর কত স্লেই! 
পিতা মোর প্রাণের বিপক্ষ স্বাপক্ষ আর নাই 
ম!কেছ।। 
ত্চ্চঃরণ করে সাধন, পেয়েছি প্রাণ পন্তি ধন, 

আজ বুঝি মা হারাই মে ধন, এই ভয়ে কাপিছে 
দেই 

দ্ুত। মহারাজ! এ দেখুন সেই বাীরপুরুষ দণ্ড হস্তে 

দাড়ায়ে আছে । আর ভয়ের লেশমাত্রও নাই। 

(রাজ। ক্ষণেক অনিগিষনেত্রে অনিরুদ্ধের 

অবয়ব দেখে সন্ত্রির প্রতি |) 

রাজ1| অমাত্য ! দেখ, এ কোমল কুসুম সুকুমার তরুণ 
বয়স্ক পুরুষকে দেখে আমার শরীর ন্েহরসে আদ্র হতেছে, 

এবং টদন্য সংহার জনিত ক্রেংধেরও অনেক শাস্তি হয়েছে। 
মন্দ্রি। মহারাজ আপনার মনে ত হতেই পারে, আমা” 

দের মনে আর সেরূপ ভব নাই। রাজপ্ুত্রীর অনুরূপ 
পাত্রই হুইয়াছেঃ আর ইহার রূপলাবণা দ্বার! বোধ হচ্ছে যে 
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জাতি কুল ইত্যাদিতে আপনার সহিত নিতান্ত অযোগ্য না 

হবেন। অতএব জনেক মেনাপতি দ্বারা উহাকে সমীগস্থ 

করে বিশেষ পরিচয় জাত হওয়া মাক অভিমত হলে যথ। 

পিধানে কন্যা সম্প,দান কর. বেন ॥ 

রাজা । সৎপরামর্শ বটে, ওছে সেনাপতিগণ তোমার। 
অগ্রে উহার নিকট গিয়! প্রথমত নিট বক্যে, না হয় কেং- 
শলে, শেষে বল প্রয়োগ দ্বারা আমার নিকট আনয়ন কর। 

সেনা। যেআজ্ঞা চল্রাম। 

, (প্রথমে মিইউবচনে অনিক্দ্ধের প্রতি ) 

ওহে রাজাজ্ঞায়। তোমাকে ভপসমীপে যেতে হবে, 
কেন অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছ। 

অনি। তোদের রাজার প্রয়োজন হয় আমার নিকট 

আসতে বল আমি দৈতাপতির আজ্ঞাধীন, কোন নরাধম 
নহি | 

সেনা । তুমি বৃতর দৈনা সংহার করেছ বলে ভীত 
হয়ে যেতে সাহস কর্চে' না তা ভয় নাইরাজ1 তোমার প্রাণ 
দু, বা দৈহিক কোন পীড়ন কর বেন ন। তুমি চল কোন 
শঙ্ক! নাই। 

অনি। ওরে অন্ুরাধম ? আমি ভোঁদের রাজাকে সাঁ- 
মানা কীটের ন্যায় জ্ঞান করি সে তঘ কেন দেখান. ইচ্ছাহয় 

বলপুর্বক আমাকে বন্ধন করে লয়ে যা, ন1 হয় প্রাণ লয়ে 

প্রস্থান কর) । 
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দেনা । ওরে অজ্ঞান বালক, তুই বাণ রাজার বলবীর্যয 
জানিন না, আর কতগুলি ক্ষুদ্র পাণী হীনবল সৈন্য সংহার 
করে, তোর এতদূর অহঙ্কার হয়েছে, তবে দেখ ওরে টৈন্য- 
গণ যেরূপে হয় এই দুর্ত্তকে ধরে আন। 

অনিরুদ্ধ সংগ্রামে বনু সৈন্য সংহাঁর, 
দেখিয়া রাজা মন্ত্রির প্রতি । 

মন্ত্রি দেখ ক্রমেই এ দুরন্ত বালকের হস্তে আমার অনেক 
দেন! নাশ হতে লাগল , এরূপ আর কিরূপেই ব! সহ্য করি, 

সুতরাং হুদ্ধে গ্রব্বত্ব হতে হলো। 

( এই বলে রাঁজ। কর্তৃক অনিরুদ্ধ নাগপাশ বন্ধন 
এবং অনিরুদ্ধের আর্তণাদ। ) 

রাগিণী পরজ--তা'ল মধ্যমান। 

আঁজ জীবনান্ত হয় বুঝি বন্ধনে | 
এই ছিল বিধাতার মনে, নাধে, বাদ সাধলি 

আমার কি বিবাদ ছিল তোর সনে | 

ত্ররন্ত দৈত্য সদর্পে আমি বিদ্যমান, নাগ 

পাশে করে আবদ্ধ করে অপমান এ সময় কোথা! 

হে হরি) পিতা মোর শন্বরারিঠ কোথা রৈলে 

গণেশ্বরি) মরি ভব জদর্শনে ॥ 
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 ব্লাজমহিষীর উষাভবনে গমন এবং 

তথ কৃত্তক উবার তৎসনা-- 

ইাল। কা'লায়ুখী, কুলনাশিনী, তোর এত বুকের পান্ট্রা: 
কি সাহসে হল বল দেখি শুনি, ওম। মেয়ের এতসপদ্ধ। যে 

যা মনে হবে তাই করবি । একবারে রাজকুলে কালি দিলি, 
আমাদের সর্বনাশ কতে তুই মেয়ে হয়ে জন্মে ছিলি, আমি 
কি, এই জন্য তোরে গর্ভে ধারণ করে কন্যান্রমে কাল সাপকে 
আ'গ্তুনাশের জন্য প্রতিপালন করেছিলাম, হা! পিতৃঘাতিনী, 
হা মাতৃ হস্ত! পাঁপীয়সী ভোর মনে এই ছিল, যে মাতা! 
পিতার অপেক্ষা, করিলি ন! গুরুজনের ভয় রাখলি না, কুল ধর্ম 
লক্ষ করিলি না, জাত. মান, লঙ্জ। একেবারে জলাপ্ীলি দিলি 

ধিক তোর পিতা মাতাতে ধিক, তোর নারী জন্মেও ধিক, 
তোর ধঙ্ম কশ্মে ও ধিক, আত্মাভিমানেও ধিক্ তোর নিত 
জীবনেও ধিক, হাল! তোর মনে যদ্দি এই হিল, ভাল আঁ- 

মিত,; ম1, বেচে আছি মরিনি, পুর্বে একবার বল্লেইত হত। 
আপনি না হয় সহচরীরে ত ছিল তাদের দ্বার! জানালেও ত 
আমি একট। সদুপায় কলাম, যেখানে, যে পুরুষকে তুই 
মনোনীত কত্তিস আমি রাজাকে বলে তারই সঙ্গে তোর 
বিষ্নে দিতাম, স্ব, অতর্ণ, পাতাল শ্রই ত্রিভৃবন মধা 

আমাদের অসাধ্য কিআছে, দেবতা, গন্ধন্ব, নর, বক্ষ রক্ষ 
ইহার মধ্যে যাকে ইচ্ছা হত তাঁকেই সম্প দান কস্তাম। 
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আমর একটী মেয়ে, পাঁচট! নয়, মনে ছিল যে উার 
বিয়েতে মনের সাধে দান ধ্যান নত্যগীতাদি ম্বারা। 
আমোদের এক শেষ করবো, না একবারে আমাদের 

মাথায় ব্াঘাত কজি এখন পরের ছেলেটীকেও মার.লি 
আপনিও মলি, আর আমাদেরও মাঁথ1! এককালে খেলি ( 
বলি হাল! মাঁধবি ! এ কাজ ত তোদের অজ্ঞাতে কখনই হুয়ূ 

নি, তো'রাই ত এত মুলাধাঁর, নৈলে ভোরা কেন জেনে, 
শুনে, আমাকে আগে বলি নি, খাক আগে রাজা আসুন, 

তোদের চুল মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, নাক কান কেটে দেশের 
বার কর বে। তাঁর পর য। হয় হবে। 

€ রাণীর প্রস্থান চিত্রলেখার সহিত চন্দ্রাবভীর 

সাক্ষাৎ) 

চন্দ্রা । চিত্রলেখ বলি তুমি আঁজ এমন বিষর্ন" 
তাবে আস কেন, তোমার মুখ দেখে কেমন কেমন বোধ 

হচ্ছে, বলি রাজমহিবীর মহলে প্রিয়সখ। অনিরুদ্ধের ফোন, 
কথা শুননি ত ? 

চিত্রা । সথি | সে কধ। বলতে হৃদয় ধিদীর্দ হচ্ছে, শরীর 
কাপছে, সুখে কথ। বেরয় না শুনলাম ফের মহারাজ, তাঁকে 
হস্ত পদ বন্ধন করে, বুকে পাষাণ দিয়ে কারাগারে রেখেছেন, 
প্রাণ রক্ষা! হওয়! কঠিন ॥। 

(৬) 
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রাঁগিণী বিবিট--তাল মধ্যমান। 

কি আর কব সে ছুচ্খ তোমাদের স্থানে । : 

কারাগারে অনিরুদ্ধ আছেন বন্ধনে ॥ 

ফুলহার ভার যার পক্ষেঃ পাষাণ চাপা তার বক্ষে 
শুনে সহ্চরী ছুঃখে মরি গে প্রাণে । 

যে অবধি পতি হারা, কাদে উষ! পড়ে ধরা, 
তাই বলি এ কথ! যেন ন! শুনে কানে ৷! 

চন্দ্রা | তাই ত সখি ! এ কথা রাজনন্দিনী শুনলে তখনই 

আত্মহত্যা হবে কেউ রাখতে পারবে ন।। আহা। এমন 

সর্বনেশে কথা শুনে আমাদেরই গা কাপছে, যাব কি পা। 
উঠছে না, তাতে সে শুনূলে কি আর বাঁচবে । যা হোক, 
সেখানে সে একল। আছে, চল, আমরাও যাই,--এখন এক 
দণ্ডও তার কাছ হ্বাড়া হওয় হবে ন1+ 

চিত্র । তাই চল কিন্তু হট! যেন এ কথা প্রকাশ পা 
হয় । 

। চন্দ্র ই! ভাই ! তুই কি খেপেছিম ৮-এও কি বলা 
বাপ । | | 

উষ।। (সত্রস্ত হয়ে ) সথি ! বখন তোরা আমার কাছে 
আনিস, হাঁম্থবদন দেখি | আজ.এমন বিষগনাব দেখ ছি 
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ফেন ? সত্য করে বল, গ্রাণনাথের যুদ্ধের সংবাদ কি কিছু 

শুনেছ ? 

চিত্র। । রাজনন্দিনি ! সমন্ত মল, ফোন চিন্তা নাই। 

রাজা ডাকে পরিচয় লবার জন্য সতায় লয়েগেছেন, এই কথ! 

শুনে এলাম | 

উষ্া। না সখি! তোমাদের মুখ দেখে আমার প্রাণ 

উড়ে গেছে, বল আর নাই বল, আমার প্রাণের মধ্যে কিনল 

অমজ্গলই দেখ. তে পাচ্ছি। 

রাগিণী খট ধিভ;ষ--তাল একতালা | 

বল আর না1বল, বুঝেছি সকলঃ জিবন সচঞ্চলঃ 

হতেছে আর্মীর ॥ 

দেখি সকল অলক্ষণ বুঝিবিলক্ষণ, অভাগি- 

নীর কপাল ভেক্কেছে এবার 1 

যদ বল তাল আছেন গুণমণি১ ভবে কেন প্রাণ 

কাদে গে! সজনী, কি হলো! তাই শুনি বল সত্য 

বাণী, মনে জানি এব।র নাহিক নিস্তার ॥ 

উ্া। সখি! তোমরা! বাই বল, আমি মনে মনেই বুঝতে 

পেরেছি যে, আমার কপাল ভেজেছে। তা তয় কিবল না 

কেন? আমি যে দিন প্রাণেশরকে সেই দুর্জয় দৈত্যন খের, 
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সগ্ম,খে যেতে দিয়েচি, সেই দিনই আমার সকল সাধ ফুরাঁ- 
€য়ছে। তবে এই হতভাগিনী পতিঘাতিনী রমণীর কপালে 

এখনও আরও অনেক ঘন্ত্রণ। আছে, তাঁইতে এই কঠিন প্রাণ 
বেরুচ্চে না। যা হোক সথি! আর কেন গোপন কর ভো- 
মরা সভা বল, এ কথা কখন ছাপা থাকবে না। যদি আমার 

'অদৃষ্টে তাই ঘটে থাকে, তা তোমরা বিবেচন] করে৷ না যে 

এ হতভাগিনী এক দণ্ডও পতি বিরহ সম্থ করবে, শবণমাত্রেই 
ছায়ার ন্যায় ভার পশ্চাদ্বর্তিনী হব। শীঘ্র বল, নচেৎ এই 

দেখ তোমাদের সম্ম,খেই প্রাণত্যাগ করি । 
চিত্রা। তুমি স্থির হও, আমর! শপথ করে বলছি, 

তোমার প্রাণের ভাল আছেন, তবে অন্যায়রূপে রাজার 

অনেক সৈন্য সংহার করায় কিছুদিনের জন্য কারাবদ্ধ করে- 
ছেন”-সেও আবার রাগটা পল্লেই মুক্ত কর বেন, সে জন্য 
এত কাতর হইও না । 

পারিপার্থিক £ 
ধূয়া।, 

সধি ম্বখে ভুমি বাণী, শিরে করাবাত হানি 
ধরাতলে পড়ে অচেতন | 

খরে তবে সখিগগ, কেহ করে বায়ু বাজন, 
| কেহ করে শলিল নিঞ্চন ॥ 
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সচেতন চয়ে তবে, উধ1 কান্দে উচ্চরবে, 
মণ্হারা সাপিনীর প্রায় । 

বলে ওগো চিত্রলেখাঃ এই কি তাগ্যে ছিল লেখা, 
কি কথ। শুনালি অ।জ আমায় ॥ 

রাগিণী ললিত--ত।ল একতালা। 

একি কথা নিদারুণ সধি রে শুনালি এখন 1 

গ্রাণপতির অদর্শনে এ পাপ জীবনে আর কিছু 
নাহি প্রয়োজন ॥ 
জন্মান্তরে কত করেছিলাগ পাপ সেই জন্য এত 

পেলাম মনস্তাপ কি ধন লয়ে আঁর থাকবে গে! 

সংশারে, পতিধন রৈল বদ্ধ কারাগ।রে, ছি ছ্ছি 
ভ'গ্যে এইকি ছিল এত মহিতে হলো, হায়রে 

কি নিষ্ঠ্র বিধি বিড়ম্বন ॥ 

উপ।। হা নির্দগন পিতা! তোমার মনে এই চিল ? 

অ।গে এই পাপিনী কন্যার প্রাণ নষ্ট ন। ক্র, নিরাপরাধে 

প্রাঁণেশ্বরকে কারারুদ্ধ কলে । মণিষয় মাল। ধার বক্ষঃস্থলে 
অসহা হত; সেই হৃদঘ্নকমলে প্রস্তর স্থাপন কল্লে, সুকোমল 
হল্ত পদ কঠিন শ্বৃদ্মলে বন্ধ কলে ? রে নিষ্ঠর বিধে! এত 
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দিনে কি তোর অভিষ্ট সিদ্ধি হল? এই নিরাপরাধিনী 
অবলাকে হতা। করে কি তোর প্রভুত্ব বুদ্ধি হবে € হায় আ- 
মার অদুকে এই ছিল, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নামের এই ফল 

হলে! । মা! ! শুনেছিলাম তোমার নামে জগজ্জনের যমযন্ত্রণ। 

ফোচন হয়, লোকের কাঁমন! পুর্ণ হয়, বিপদকালে একবার 

দুর্গ! বলে ডাকলে বিপদ থাকে না! এই জন্যই মা! ! তোমার 
নাম একটা দর্বমঙ্গল! | তবে এখন আপনার সে দীনদয়া- 
ময়ী নামের গুণ কোথ। রৈল ? 

রাগিণী ললিত--তাঁল আড়া। 

এই গুণে দীনদয়াময়ী হুর্গ! নাম ধরেছ ভবে ৷ 
ম1 বলে যে ডাকে যত তারে তত ছুঃখ দিবে 1! 

ছুর্স| নামে দুঃখ হরে তাই ডাকি মা সকাতরে, 
একবার তরু নয়ন মিলে চাইলি ন] শিবে; 

তব চরণ ল্মরণ করেঃ হারাই যদি প্রাণেম্বরে, 
তা হলে মা ত্রিসংসারে ছুর্গা নাম আর কেউ ন! 
লবে! 

(কারাগারে অনিরুদ্ধের বিলাঁপ।) 

অনি। হা বিধাত ! অপার মহ্থামাগর যাহার ক্ষুদ্র 
গে!স্পন 'পরম্পরা'জন করে অবশেষে একট] সামান্য আল 
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বালে পতিত হতে হলে, বৃহদাকার গিরিগণ অনায়াসে 

ভঙ্গ করে পরিশেষে একট! ক্ষুদ্র মৃ্থপণ্ডে হত হতে হলো, 

বিশাল বিশাল বৃক্ষত্রেণী তৃণের ন্যায় উৎ্পাটন করে শেষে 
একট। অতি ধ্নণিত লত। দ্বারা বন্ধ হতে হলে; হায় ! আমার 

বীরদর্পেও ধিক. ! অসার স্বার্থহীন জীবনেও ধিক! এমন 

ৈরিবিনাশন ঘদকুল এই হতভাগা দ্বারা অতঃপর কলঙ্কিত 

হোল । হেযাঁদবেন্দ্র পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কিজান্তে 

পাচ্ছ না যে, তেমার দুষ্টদমন দানবাঁরী নামে কলঙ্ক হয়। 

রাগিণী ললিত--তাঁল আড়। | 

কোথ। হে করুণাময় কৃষক কংশ কন্তন | 

বিরুদ্ধ বন্ধনে তে'মার অনিরুষ্ধ হয় নিধন ॥ 

পিত'মহ পীতাম্বর,। থাকুতে পিতা পঞ্চশর, 
দুর্গতি নহেন। আর, হে মধুস্দ্ন ॥ 

এক বার দেখ। দেও আমারে, বন্ধ আছি কারাঁ- 

গারে, হুদয়ের পাষাণ ভরেও বিদরে মম জীবন ॥ 

রে দগ্ধাবিধে! তুই এই অবিধেয় কার্ধ্য নিষ্পাদন করে 

কি লোৌকমগ্ডলীভে যশোভাজন হুলি। কিন্ত্বীয় স্বার্থ 

সংখন করিলি হাঁয়, এমন সময় দুর্গতি নাশিনী দীনদয়ামক্্রী 

দুর্গা কোথা, ম1 ! এখন আপনি ভগ্ন আমার আর ত্রিতৃ- 
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বনেকেআফে, যে নামে জীবের ভবলন্ধান যোচন হয়। 
আমার এই সামান্য কারাবন্ধন মোচন হবে ন|। 

রাণিণী বিভাষ_-তাঁল একতালা। 

কোথ। আছ মা বিপৰ নাশিনী তারিণী গে। | 
এ ভ্রঃখ তুস্তরেও বল কে নিস্তারেও 

বিন] হর হুদক্রবাঁসিনী | 
ও পদ করলে সাধনা কার বিপদ থকে না মা, 
তাই ডাকি শন্ভুললন! শুন্তবতিনী, মা হয়ে সন্তা- 
নের এত বিড়ন্বন1১ নয়ন মিলে একবার দেখেও 

ত দেখলে নাঃ অমি মরি প্রাণে, ভয় নাহি মনে, 

ও নাছে কলঙ্ক হবে গো জননি ! 

অনি। কোথা প্রিক্নমী উষ্। এসময় কোথা রৈলে, বুনি 
আর ভোমার সেই অকলঙ্ক বদন সুধাঁকর দর্শন রত 
পারলাম না, সেই দুল্লভি সহণস্য আস্োর অস্ত ধারান্বাদে 
নৈরাঁদ হলাম, আহ অ'র সেই মধুর কলকগ্চপ্রনি এবণে কর্ণ 
কুহর পরিতৃপু করিতে পারলাম না, আর বুঝি মেই অলে:ক 
সন্ত্ুত অঙ্গ সৌচ্ঠিব দই নেত্রসুখসন্ভে'গে বিরত হলাম, হায়; 

যখন তোমার সেই পীয়,ষ পুর্ণ 'প্রবেধ বাক্য পরম্পরা 
লঙ্তবন করে এই দুর্দান্ত দৈত্যযুদ্ধে এসেছি, তখন আমার 
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এরূপ দুর্গতি হবে, তার টু টি খা এ ম 

ণঁ এখন তুমি কোথ। রহিলে স্ব এই রাঁগারেই আমার 

প্রাণ যায় 1 স্৯ ৪৫ উস ২৮ - ্ 

২৯২৩) | পার্ল সা 

রাগ্রিণী ললিত--তাল আড়া। 
1 এ 

এ দময় প্রেয়সিঃ শশিবদ্দনী, কোথা রহিলে 

বলনা? 

বিদায় হই জনমের মত বুঝি আর দেখা 
হলোনা? 

তব বাক্য তুচ্ছ করে, কেন আইলাম সমরে, 
হুদয়ের পাষাধ ভরে মরি সেন! 

আশ! তরল] বিফল হল, নুখ সাধ ক.রায়ে গেল, 

মনের খেদ মনে রহিল, এ দুঃখ মলেও যাবে না। 

€(নারদের প্রবেশ ) 

রাগিণী ভৈরবী-_তাল টুংরি। 

হরিনাম সরসে কর রসনা রস কীর্তন | 
গেলরে দিন গেল গেল এলরে ছু শমন | 
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মত্ত হয়েরে মন তত্ব হারাও কেন, 

পরমার্থধনে কররে নিত্য নাধন ॥ 

মার। হাঁয় ত, করচিই বা! কি, করলামই ব। কি, আর 
করবই ব1 কি, এখন থাকিই ব| কি নিয়ে অনেক দিন হতে 
পৃথিবীটে স্থির আছে, ঝকড়| বিবাঁদত একেবারেই গেছে, | 
হায় ত আমার এমন ত্রিলোকবিজয়ী নারদ নামে কলঙ্ক 

হল, একেবারে ঝকড়। ঝাটির খেই হারিয়ে বশেছি, য। হোক 
একবার দেখূতে হল, যদি কোন খানে কিছু থাকে । 

€ক্ষণেক নয়ন মুদ্রিতে ধ্যান করে) 

এইত বটে, আর যায় কোথা. তাইত বলি এমন অগ্রতি 
হত লাম মাহাত্মাটা কি একেবারেই যাবে । যাই একবার 
টদভভযরাজ বাণুভবনে যাই, সেখানে গেলেই মনোনীতট। 
পুর্ণ হবে, আর ভাবনা! কি? সেখানে একেবারে কাঠে 
আগুনে প্রস্তত আছে, কেবল একটা! ধা দেবার অপেক্ষ। | 

(নারদের রাঁজদ্ভবনে, প্রবেশ ) 

রাজ1। আসুন আসুন দেবর্ষে প্রণাম হই, এক্ষণে কো- 

খায় গমন হচ্ছে। 

না। আরবাপু তোমাকেই একবার আশীর্বাদ কন্তে 
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এল!ম, অনেক দিন এ দিকে আশা! হয় নাই, আরও একট! 
বিরুদ্ধ সংবাদ শুনে, ভাবলাম তবে যাই একবার দেখে 

আদি, কি আশ্চর্য্য ! একি বাঘের ঘরে ঘোগের বাঁস!, ক্ষুদ্র 
ভেক হয়ে কাল সর্প আকষর্ণ করে, শুনে পর্য্যন্ত আপাদ 

মন্তক হুভাশনের ন্যাপ্ন প্রজ্বলিত হচ্ছে, বলি কিছু সমুচিত 
দণ্ড দেওয়া হয়েছে ত,। 

রাজাঁ। আজ্ঞ। ই! তবে এক কালে প্রাণের হানি ন' 
করে, দেই পাপিষ্ঠকে কারাগারে বুকে পাষাণ দিয়ে হস্ত 

পদ শৃঙ্ঘখলে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে। 

ন। | উত্তম হয়েছে উত্তম হয়েছে, তা হবে না! কেন, তুমি 
কি একট যেমন তেমন রাজা, তাই অবিবেচনার কার্ধ্য হবে, 

মেরে কেল্লে ত এক দিনেই চুকে যেত, এখন যাবর্জবন 

কর্মোচিত ফল ভোগ করুক, | ঘা! হউক কোন ক্রমেই ছেড় 

না। মহারাজ ও বেটাঁদের দশাই এ, আমি ওদের বিলক্ষণ 
জানি, ওর পিতামহ ত একটা লম্পটের শিরোমণি, রন্দা- 

বনট" একেবারে ছার ক্ষার করেছে, । গোঁয়াল। পাড়ায় আর 
সতী রাখে নি, সকলেরই পরকাল খেয়েছে । আর ওর বাপের 
কথ! কি বল.বো, তার নাম মদন, লোকের কুল মজাবার 

গোড়াই সেই বেট।১ তিনি য'র ঘরে একবার প্রবেশ করেন, 

তার অ:র কিছু বাঁকি রাখেন ন।, এভ তারই ছেলে বিশ্বকন্মার 
বেউণ বেয়ালিশকর্মা।ন! হবে কেন এট! ওদের কৌলিক ধর্ম, 
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এই বার ধর। পড়েছেন, ঘ1 হে।ক ধরেছ ত ছেড় না, ছেড়ে না, 
ভবে আমি এখন চল্লাম। 

( বিন! হস্তে নারদ হরিগুণ কীর্তন করিতে করিতে 
কৃষ্ণের নিকট গমন |) 

রাগিণী টোরি--তাল কাওয়ালি । 

গাও আনন্দে রে গোবিন্দ গণ বিণে ৷ 

সে নাম বিনে এ ভব সাগরে পার যে পাবিনে। 
নিত্য চিত্তরে অনিতা তাবনা করনা? করনা! 

এদ্দিন যে রবে না হল নিকট, কাঁল বিকট, শেষে 
প্রমাদ ঘটিবে হরির সাধন বিনে পে দিনে ॥ 

নারদ । ঠাকুর প্রণাম হই ? 
কৃষ্ণ! এদ এদ নারদ যে, অজ কি মনে করে বল দেখি? 

নারদ । আপনি ত'নিজে আত্ম বিল্মত। এই সমস্ত পুত্র 
পোৌত্রাদি লয়ে সংসার কচ্ছেন বটে; কিন্তু কোথায় কে 
থাকে তার ত তত্বাবধান করেন না। আপনার পেত অনি- 
রচ্জজ কোথ। বলুন দেখি। 

কৃষ্ণ । কেন অনিরুদ্ধ কি ঘরে নাই? 
নারদ। আজ্ঞা তাহলে আর লিজ্ঞাস। কর্ বে! কেন, 

আজ ছয় মাঁস হলো, সনিৎপুরে বাণকারাগারে বদ্ধ আছেন । 
ভার দুঃখের কথ। আর কি বল্বে।। 
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রাগিণী ভৈরবী--তল আড়া। 

যে ছুঃখ আজ দেখে এলাম কি বল্বো কৃ 

তোমারে 
বাণ কারাগারে তোমার অনিরুদ্ধ প্রাণে মরে ॥ 

কর পদ বদ্ধ শুঙ্খোলে পাষাণ চাপা বক্ষ:স্থলেঃ 
তাসে কিবঙ্গ নয়ন জলে বলববকি প্রাণ বিদরে |] 

কৃষ্ণ) সেকিহেনারদ আমি ত এর কিছুই জানিনে | 
সত্যই কি আমার অনিরুদ্ধ বাঁণ কারাগারে বদ্ধ আছে। 

নার। ঠ'কুর কি বল্ন বন্ধ হলেও ত ভ্ভাল হত, শুন- 
লাম বক্ষঃস্থলে একখান বুহৎ পাথর চাপাঁন আছে, ভাতে 

এত দিন জীবিত আছে কি না, বল্তে পারি নে। 

কৃষ্ণ। ওহে নারদ তোমার কথায় যে আমার প্রাণ অস্থির 
হল, কলেবর কল্পিত হচ্ছে । হায় কি সর্ধনাশ ! নারদ'আর 

কি আমি দেই প্রাণাধিক অনিরুদ্ধের মুখচন্দ্র দেখবে। রে 2 
নার। টাকুর এখনও যদি সত্ব গিয়ে উদ্ধার করতে 

পারেন বোধ হয় তা হলেও দেখতে পান । 

কৃষ্ণের ক্রতপদে বলরাম ও অন্যান্য যাদব গণের 

নিকট গমন ও কথোপকর্থন। 

কৃষ্ণ | দাঁদী মহাশয় ! 

বলরাম । ভাই এত ব্যস্তমমস্ত হয়ে কেন বল দেখি । 

৬৭ 0 
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কৃঞ্ণচ। আর কি বল্বে। আজ নারদের মুখে শুনলাম -ষ 
প্রাণাধিক অনিরুদ্ধ আহ্ হুয়মাস হলো বাণকারাগারে 
বদ্ধ আছে, এত দিন জীবীত আছে কি না সন্দেহ। 

বল। কি বললে গ্রাণপৌংত্র অনিরুদ্ধকে সেই দুষ্ট 
অস্ত্ররাধম কারাবদ্ধ করেছে, সে কি ভাই তুমি এই বিষম 
অশুভ সংবাদ শুনে এখনও স্থির মান, ধিক! আমদের বাছা- 

বলে এই ত্রিভুবনবিজয়ী অতুল পরাক্রান্ত ছাপ্পীক্নকোটি 
যদুনতশীয়ের! জীবীতসন্েও এই গহিততি কার্য স্থ করতে 

হলে? । ভাই এখনই মসৈনে] চল সেই দৈত্যাধমকে সবংশে 
প্বংশ করে, এই লাঙ্গলের দ্বারা সনিৎপুর উৎ্পাটন করে 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করে আসর । 

রাগিণী ভৈরবী--তাল পোস্তা । 

চল চলরে চিত্ত চঞ্চল হতেছে আমার । 
কটাক্ষে আজ দে বিপক্ষে নবংশে করব 
জংহীর 1 
ছি ছি আমাদের প্রাণে ধিক থাকতে ছুংখ পায় 

প্রাণাধিকৃ১ ওত ভাই কি বলব অধিক, জলে 
প্রাণ খুনে সমাচার ॥ 

(ছাপপাক্নকোটি যদুবংশীয় সহিত সমরসজ্জায় 
কৃষ্ণ, বলরামের সনিতপ্ূর যাভা |) 

বাজ । ওহে মন্ত্র! 
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মন্ত্রি। কি অনুমতি হয় মহাবাজ ? 
রাজ । দেখ, আঙ্র বুঝি আমার শিববাক্য সফল হয়, 

যেহেত এ সম্মখস্থ কেতু ভন হয়েছে, বোধ হয় এত দিনের 

পর আমার মনেরথ পুর্ণ হল, চিরপ্রার্থিত সমযোদ্ধার সহ 
সংগ্রামে আজ মনোভিষ্ট পিন্ধি কর ব। তুমি ত্বরায় সংবাঁদ 
ল, কে!ন্ বীর আমার সঙ্গে য়ুদ্ধাথা হয়ে সমরাঙ্গনৈ উপ- 
স্থিত হয়েছে । 

দুতের প্রবেশ । 

রাঁজদুত। মহারাজ ! বড় বিপদ উপস্থিত। দ্বারকা- 
নাথ কৃষ্ণ, বলরাম গ্রভৃতি যদুবংশীয়ের। অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে 
সমরসজ্জায় আপনার রাজধানিতে প্রবেশ করেছে; বোধ 

হয় আপনার সহিত সত্গ্রামের মানস১। 
রাজ।। ওহে অমাত্য, এ বড় আশ্চর্য্য কথ, সেটা ত 

গোঁকুলে গোঁপান্নে গ্রতিপালিত, নন্দ ঘোষের বেটা, তা'র্ 
এত সাহস, যে ত্রিভূববিনজয়ী বাঁণরাজ সমক্ষে সমর সঙ্জায় 
উপস্থিত কি, স্পর্ধা, একট! ক্ষুদ্র মৃষিক হয়ে কাল ভুূজঙ্গ- 
সপর্শ করে ! একবার জরাসন্ধ ভয়ে পৃথিবী ত্যাগ করে ছিল, 
এবার এম্ানের কি উপায় স্থির করে এসেছে ? যাহোক 
এবার তার যুদ্ধ সাঁধট1 মিটাতে হবে। (সারথির প্রতি ) 
সারবে রথ প্রস্তুত কর। 

রাগিণী বাহার-তাল কাওয়ালি। 

মাঁজরে স।জরে রথ রথি ! 

সহে না বিলঙ, করিয়ে দত্ত 
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দামাম।.ডন্ফঃ বাজায়ে সকম্প কররে ক্ষিতি ! 

ধর ধর মম বাক), কর বিনাশ বিপক্ষ 

ক্রোঁধেতে কাপিছে বক্ষ, 
রিপু ক্ষয়, করি জয়ঃ 

কর কররে সংগ্রামে সংপ্রতি ॥ 

অসংখ্য সেনা পরিৰ্ত বাগরাজের কৃষ্ণ 

বলরাম সহিত; প্রথমতঃ বাক্যুদ্ধ | 

রাঁজ। ওরে গেপি কুলাঙ্গার কৃষ্ণ ! তোরা কোন সাহসে 

এই ত্রিলেোক বিখ্যাত প্রবীর বাণযুদ্ধে প্রবৃপ্ত হয়ে ছিস্ 
ভোঁরা কি ভেবেছিস যে আমার এই অশনি সদ্বশ শরনিচয় 
ব্যর্থ করে গৃহে প্রতিগমন করবি। রে নির্বোধ? কেন 
অজ্ঞান অজার ন্যায় ব্যাত্রকবলে প্রবিষ্ট হচ্ছিস্, এখনও 
বলি সমর সাধ ত্যাগ কর, এও কি শুনিস নি যে আমার 

বাহুবলে সহস্রাক্ষ প্রভৃতি বীরগণ সদ] সশঙ্কচিত্তে কালাতি 
বাছিত কচ্ছে। তুই একটা সামান্য গোপতনয় অতএব 
এখনই প্রস্থান কর। 

কৃষ্ণ । রে দুরাচার অস্গুরীধম, এট। তোর ভ্রমসঙ্ক,ল 
বুদ্ধি, তুই মহাদেবের বরপ্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতার অবধা, 
সুতরাং সুখে রাজ্যভোগ কচ্ছিস্, এত দিনে তোর সে 

দৃর্পচূর্দ হল। আমার হস্তেই তোর মৃত্যু নিশ্চয় বোধ কর। 
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এখন এই নিক্ষিপ্ত শরজাল নিবাঁরণের উপায় দেখ। তুই 
যে সহত্র বাহুর অহঙ্কারে মত্ত হয়েছিস্ ১ এই অস্ত্রে তোকে 

ছিন্নশাখ! তরুর ন্যায় নিভূজ কর.ব, সমর্থ হও রক্ষা কর। 

এইরূপে উভয় দলের যুদ্ধারন্ত, 

কৃষ্ণ শরাঘাতে কাতর দৈতাযপতি মন্ত্রির প্রতি । 

রাজ।। মন্ত্রি! দেখ মহ মহাবীর সেনাপতি, বহুত 
নৈন্য সহিত সমরশায়্ী হচ্ছে । আমারও অরাতি নিক্ষিপ্ 
বাণে শরীর অবসন্ন হতেছে, আর সহ হয় ন]। এখন উপায় 
কিনল দেখি? 

মন্ত্রি। মহারাজ ! এই সময় আপনর ইইউদেব দেবাদি- 
দেন মহাদেবের স্মরণ করুনৃ, সমন্তই মঙ্গল হবে। 

(রাজ।র শিস্তব।) 

নমে! দেব, মহাদেব, দীনভক্তবঙুদল | 

নির্বিকার, সব্বাধার, খর্বকামকুশল ॥ 

শিরে ভাল, জটাজাল, হাড়মাল ভুষণ। 

গর্জে ঘন, কণিফণ, দুষ্ট দর্প দূষণ || 
বাঘছাল, মহাকাল, কটীতটে সাজিছে। 

বাঁজে গাল, তালবেতাল, উদ্ধবাছু নাচিছে || 

ভাবে ভোর, শিল্প ঘোর, ভভম্তম বাঁদিত ! 

টলাঢল, হলাহল পানে ভোল! মোদিত | 
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অদ্ধভানু, বিধুকৃশীগু, তিন নেত্র ধারক। 
ব্যোমকেশ, ভ্রিপুরেশ, মদনান্ত কারক || 

শুভন্কর, দিগন্বর, বুষধ্বজ বাঁহন। 
সর্ধময়, গুণত্রয়, নিতা চিভতমোহন ॥ 

আদি অন্ত, হে অনন্ত; ব্রহ্মাগ্ড প্রকাশন। 
দীনে রক্ষ, বিরূপাক্ষ, দক্ষষজ্ঞনাশন ॥ 

রাগিণী বিভাঁষ--তাল কওয়ালী। 

কাতর কিন্করে করুগ! কর শঙ্কর | 

কটাক্ষে বিপক্ষ হতে রক্ষমে শুতঙ্কর ॥ 
বুঝি আজ ঘোর সমরেঠ মরিহে কৃষ্ণের শরে 

সছে না আর কলেবরে করে অক্রভ্বর জ্বর ॥ 

€স্তবভুষ আশু তোঁষের) 
প্রবেশ । ) 

শিব। বৎস ট্দত্যনাথ ! এই যে আঁমি এসেছি, ভয় 
কি এখনই তোমার রিপু, নাশ করে কৈলাঁসে যাব, স্থির 
হও । 

(নন্দি প্রভৃতি ভূতগণের প্রতি |) 

শিব । অরে প্রমথগণ ! 
ভূতগণ। কি অনুমতি হয় ঠাকুর ? 
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শিব 1 তোমরা নিজ নিজ অন্ত্রশট' সত : হয়ে ধার্ধ_ 

বৈরি কৃ্ণ বলরাম প্রভৃতি যদুবহশীর়দের সহিত কুদ্ধে-বৃন্ভ- 
হও । 

ভুতগণ। যে আজ্ঞা প্রভু । 

পারিপাশ্থিক ৷ 

ধূয়া। 

শুণ শুন সভাঁজন, অতি অন্তত ঘটন | 
বাণযুদ্ধে আপনি সজেন তিলেচন || 

ঘোর শব্দ রজ নানা, ভূত প্রেত দৈত্য দানা 
সে ধায় বিকট দর্শন || 

ধেই ধেই থেই থেই নাচে রুদ্রগণ | 

কার্তিকের গণপতি, রণ মধ্ো মহারধি, 
মহাযুদ্ধে হইল মগন ॥ 

দৈত্যপতি বাণ পুনঃ ধরে শরাঁসন। 

কুন্তাণ্ড কুপকর্ণ, বর্ষে বাঁণ নাঁন। বর্ণ, 
শরে করে শুন্য আচ্ছাদন || 

রণ স্থলে করেন শিব সবরের সৃজন । 
পরশিয়ে যু সৈনা, করে নব অট্চতন্য, 

কেহ কাপে পড়ে ধরাঁসন | 

দেখিয়া অনিষ্ট কৃষ্ণ স্থির করি মন । 
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ক্রেংধে কাপে কলেবর, তাহে হল বিস্ছ জর, 
'ক্পুর্শমাত্র নিশ্চয় মরণ ॥ 

উভয় জুরের যুদ্ধ হইল তখন। 

ক্রমে বিষম সংগ্রাম, করেন বিট বলর'ম, 
সাত্যকি প্রদুযমন যদুগণ || 

হরি হরে যুদ্ধ. যেন প্রলয় কারণ। 

রণ শব্দ লম্ফ বঝন্ফ, ত্রিলোকের হৃৎকম্প, 
এপ্রমাদ গণিছে দেবগণ ।। 

চাঁরি দিক অন্ধকার স্তন্তিত পবন । 

করি মনে অনুমান, তুন্তন অস্ত সন্ধান, 

শিবোপরি করেন তখন || 

অলসে অবশ ভোল। নিদ্রায় অচেতন ॥ 

পেয়ে দেই অবকাশ, বাণ এরতি শ্রীনিব!স; 
ব্রহ্ম অস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥ 

ক্রমে ত্রমে কাটিলেন বাণের ভুজবন । 
ভয়ে ভীত দৈত্যপতি, ন। দেখে উপায় অতি, 

ব্যাকুল ভাবিয়ে মনে নন ॥ 

শ্ চু 



ব্রঙ্গ। | এস, এস, লুরগণ ! তোমরা আজ এত ব্যস্ত" 

তাবে বিষণ্ন চিন্তে আমার নিকট কি মনে করে ? দেবলোকে 
কৌন অশুভ ঘটন1 আবার উপস্থিত হয় নি ত? 

দেব। টাকুর সুধু দেবলোক নয়, এবার -ন্বর্গ মর্ত) পা- 
তাল প্রভৃতি ভ্রিলোকেরই অমঙ্গল। আপনি ত যোগা* 
বলম্বনেই অচেতন থাঁকবেনঃ কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধান 

লবেন না, এখন যে আপনার এই সমস্ত বিস্তীর্ণ সৃষ্টি এক- 
কালিন রসাতল গত হয়। ইত পুর্বে এই স্বর্পুরে যখন 

যেধিপদ উপস্থিত হয়েছে, তঙ্ক্ষণা্জ তা নিবারণ হয়েছে, 

এবার আর নিবারণের উপায় নাই। 

ব্রহ্মা । সে কি হে দেবরাজ ! এর কারণ কি সবিশেষ 
আমার নিকট বর্ন কর. এযে অতি আশ্চর্য্য কথ।। 

দেব। প্রজাপতে ! মর্তালোক্কে একজন বাণ নামে 
ভীষ তেজা মহাবল পরাক্রান্ত ঈদত]াধিপতি বান করে, 
দেবাদিদেব মহাদেবের বব্প্রভাবে-অমরত্ব লাভ করে স্বর্গ 

মর্তয পাতাল এই ত্রিভুবনেই সদানর্বক্ষণ নানারূপ অভ্যা- 
চারারম্ত করেছে, সংগ্রতি কোন একট। হেতু প্রযুক্ত নর- 

রূপি নারায়ণের সহিত তার তুমূল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, 

এবং সেই দৈত্যপতি বাণের স্বাপক্ষে ভগবান ভরানিপতি 
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আপনি সগণে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
দুদ্ধে গ্রন্থ হয়েছেন | উাদের অসনি নিষ্পেষ সদ্বশ ধনু 
নির্ঘোষ গভির গর্জন এবং অসংখ) সৈন্য কোলাহল প্রভৃতি 

নানারূপ ভীষণ শবে ত্রিভুবন কল্পিত হয়েছে, উভয় দলের 
প্রচণ্ড শরনলে ব্রন্মাণ্ড দ্ধ প্রায় হতেছে, এখন রক্ষার্থ 

উপায় স্থির করুন্। 

ব্রন্ধ।। € ক্ষণকাল নিম্তদ্ধভাবে চিন্ত করিয়া! ) হে 

দেবশ্রেষ্ঠ ! খে রন্দারকবৃন্দ! তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন, 
স্থির হও, এই উপস্থিত সংগ্রামে ভ্রিলোকের অনিষ্টপাতের 
সম্তাবন] নাই, তবে এ কিবল দানবদমনের জন্য ভগবান 
বৈকুগ্ঠনাথ মকরে করবাল ধারণ করে যুদ্ধে প্রবৃন্থ হয়েছেন, 

এবং ভক্তবৎ্দলতার পরাঁকান্ঠ। প্রদর্শন হেতু সদাশিনও 
প্রিয় শিষ্য বাণের ম্ব'পক্ষে সমরক্ষেতে অগ্রসর হয়ছেন। 
তাতে সংসার নাশের কোন আশঙ্কু। নাই । এক্ষণে তোমর। 

নির্ভয়চিত্বে একবার কৈলাসপুরে ভগবতী শিবানীর সমীপে 
গমন কর। তিনিই এই সকল নিবারণের উপায় করবেন । 

দেব। যেআজ্জে ঠাকুর, তবে আমর। এক্ষণে কৈলাম- 
ধামে চলেম। 

( দেবগণের কৈলাসপুরে পার্বতীর সমীপে উপনীত 
এবং প্রার্থন।। 

| রাঁগিণী ৈ্বী-ভাল আড়া। 

কোথা ম] সর্থমন্তলে | 
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সর্থাণী শঙ্করী শিবেঃ. সতয়ে শরধাগত সুরাসু- 
রাদি সকলে! 

হইয়ে কৃষেঃ অপ্রীতি, হঙ্কর সংগ্রামেত্রতি, 
আজ বুঝি মা ব্ক্টি স্থিতি একবারে যয বুসা- 
তঞ্লে ॥ 

কে আছে আর.ত্রিসংসারেঃ এ বিপদে রক্ষা করেঃ 

তাই তোরে “আজ সকাতরেঃ ডাকি ডূর্গা ছু 

বলে॥ 

দুর্গা । এস এস দেবগণ আজ তোরা আমাঁর নিকট 

যে জন্য এসেড তখ অনি সকলই অবগত আছি, এবং আমিও 
এখনই মনে মনে চিন্তা কচ্ছিলাম, তা এসেছ ভালই হয়েছে। 

অমি অবিলন্বেই সেই সমরক্ষেত্রে গিয়ে সকল বিবাদ নিবা- 
রণ কর ছি তোঁমারা নিঃশহ্ক মনে সম্থাঁনে গমন কর। 

' (ভগবতীর রণস্থলে উপনীত এবং 

মহাদেবের প্রতি ) 

দুর্গী। একি ঠাকুর ! তুমি ফি একেবারে উন্মত্ত হলে, স্থির 
হও স্থির হও, হিতাহিত জ্ঞাঁন শুন্য হয়ে সদসদ্বিবেচন। না 
করে, একেবারে অজ্ঞানেরন্যায় কার সঙ্গে এই তুমুল সংগ্রামে 
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প্রবৃন্ধ হয়েছ, কার জীবননাশের জন্য এরচগ্ুড শল দু 

হস্তে ধারণ করেছ, কার তি শরজাল.নক্ষেপ করছ, এবং 
কার সঙ্গেই বা সমর জয়ের প্রত্যাশ। কচ্ছ। হে প্রমথ পতে ! 

ক্রোধবেগ সম্বরণ কর, রণে ক্ষাস্ত হও । 

রাগ্িণী ললিত--তাল একতাঁল!। 

ক্ষান্ত হও হে নাথ,ভ্রান্ত কেন এত, জীবের 
জীবনান্ত, হয় হে ভ্রিলোচন ৷ 
কেন ধরাতলঃ দেওহে রূসাতল১ ধৈর্ধ্যধ্র কর 
ক্রোধ বিমোচন । 

বল শুনি তোমার এ কোন অনুভব, হরি হরে রণ 

একি অসম্ভবঃ অভেদাত্স! উত্তয়েতে জালে সব, 

তবে কেন আজ সমরে মগন | 

শিব । পার্ধতি তুমি য। বলব সকলি সতা, তবে কি 
ন। বাণ আগার পরম ভক্ত, অধিক কি, কার্তিক গণপতি 
অপেক্ষাও প্রিয়তর, আরও দেখ তক্তের মনবাপ্তী পুর্ণ ন! 
কলে আম!র ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হবে, ভক্তের মলের 
জন্য; প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয় তাও ত তুমি জান। 

দুর্গা! নাথ ! তা সতা, তবে কি না বাণরাজার প্রতি 

তুমি যেরূপ দয়। একাশ করেছ, তা অন্যের পতি দূরে থাক 
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আমাদের উপরও িত দূর সম্ভবে না, দেখ, তোমারই বর- 
গ্রভাঁবে অমরত্ব লাভ করে ব্বর্গ মর্তয পাতাল প্রভৃতি ত্রি- 
লোক ধিজই হয়ে একাধিপত্য কচ্ছে, আরও দেখ যার .পর 
নাই অধিলব্রক্গাণ্ড নাথ নারায়ণের সহিতও আজ সংগ্রামে 
অগ্রতিহত বলবীর্ধয প্রকাশ কচ্চে, এবং তুমিও আপনি এসে 

এই দৈত্যপতির মঙ্গলোদ্শে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ কচ্চ ; (বাণের গতি প্রবোধ বাঁকে ১ ওরে বাপু, দৈত্য- 
নাথ ! তুমি কি এখনও জানৃতে পাচ্ছ নাঁষেকার সঙ্গে বি- 
বাঁদারন্তভ করেছ, এখনি যুদ্ধে নিরন্ত হয়ে এ দানবারী বৈকুগ্ঠ- 

বিহাঁরীর শরণ লও, ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করে! না। 
বাণ। মাতঃ ! আপনার বরুণা গুণে এ দাসের আর 

অবিদিত কিছু নাই, তবে আমার চিরাভিলাষ এত দিনের 
পর আজ পুর্ণ হলো! 

দুর্গা । তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও আমরা কৈ- 
লাসে গমন করি । 

বাগ! যেআজ্া মা? 

দেবীর মহাদেবকে সগণে লইয়! 
কৈলাশে গমন এবং বাণের 

কর্তৃক শ্রীকৃফে স্তব । 

নমস্তে নারায়ণ নরমিহহ দূপ | 

বেদ বিধি ধর্ম কর্ম, তুমি স্কলের মর্ম, 
ভুমি নিত ত্রন্ধ স্বরূপ || 

€॥৮ 9 
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| নমন্ডে জগন্নাথ জয় জনার্দীন। 

সুখ করি মায়াঁবলে, গোকুলেতে লীলা ছলে, 

ধরিলে হে গিরি গোবদ্ধন || 
নমন্তে বাছুদেব দেব দামোদর । 

তুমি অনাদি অন্ত, সকলেরই আদি অন্ত, 
হু অপার মহিমা সাগর || 

নমন্তে দয়াময় দেবেশ দখনবন্ধে! । 

গে!বিদ্দ গোলোক স্বামী, রাধিকারমণ তুমি, 
রাম্রসিক রসসিন্ধে। ॥ 

নমস্তে মধুস্থদন যুকুন্দমুরারী | 
তুমি রাম রমাঁপতি। অগতি জীবের গভি, 

কংশধ্বংসকারী দর্গহারী || 
নমন্তে শ্যামস্ন্দর সত্যসনাতন । 

নিত্যানন্দ নিরাকার, নিখিল জন নিস্তার, 

নির্ধিকার নিত্যনিরগ্রীন ॥ 
নমন্তে করুণাময় কৃষ্ণ কেশব । 

ভজন সাধন হীনে, :  ব্লাখ কৃপা! করি দীনে, 
দয়াময় নামের গেখরব ।। 

€স্তব তুক্টে শ্রুকৃষ্ের অভয় দান |) 

কৃ্ণ। ওহে দৈত্যরাজ! ক্ষান্ত হও। আমি তোমার 
প্রতি সন্ত হয়েছি, এক্ষণে স্বরায় আমার পৌজ্র অনি- 
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রুদ্ধকে কারামুক্ত করে-আমার সন্মখে আনয়ন কর এবং 

তোমার কন্যা উ।কে এই শুভযোগে নববীর অনিরদ্ধকে 

সম্গ্রদান কর। আর দেখ ভোমার জন্মান্তরিত পুণ্য ফলে 

এরূপ দুল্লভ সংযোগ হয়েছে মহাঁকাঁলাভিধান দেবাঁদি- 
দেব মহাদেব স্বগণে উপনীত হয়েছেন,'সবংশে আমিও 

আগমন করেছি, এবং তোমার স্বগণ সকলই বিদ্যমান্ 
আছে, স্বর্গ মর্তা পাতাল মধ্যে, দেবতা গন্ধর্ধাদি এবং 

দিকপালদিগের কৃতসাঁধ্যে এরূপ অসংখ্য লোক একত্রে 
সমবেত হওয়া অতি কঠিন । অতএব এই মুরাসুরবেধিত 
সভায় তুমি স্বীয় সৌভা গ্যগর্কে হৃ্টচিত্তে কন্যা দান কর। 

রাঁজ।। যেআজ্ঞ! ঠাকুর, এদাসের আঁর কোন আপন 
নাই। | 

(রাজার অমাত্য সহিত অনিরুদ্ধের কারাগুক্ত 

ও উষ| আনয়্ানার্ঘেগমন |) 

রাজ11 ওহে মন্ত্রি€ সকলই ত দেখলে, এখন তে!মার 
অভিগ্রায় কি? 

মন্ত্রি | মহারাজ শুভস্যশীপ্বং বিশেষত এরূপ সৌভাগ্য 
ঘটনা, ভবাদুশ মহারাজগণেরও অতি দুল্পভ । অতএব 
আমাদের বুদ্ধিমতে ইহাঁতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব বিধেয় 
নহে | 
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রগিণী তৈরবী--তাল পোস্তা । 

তৃমি করছে ভুপুতি উষাবতী সমর্পণ ৷ এষে 
বিধাতা নির্বন্ধ প্রজ/পতির শুত নংঘটন । কপ 
গুণ কুল মর্যাদা) হয় তব যোগ্য জামত') গুতহম্য 

বিলম্বর্থ॥ নাহি আর কোন প্রয়োজন | 

রাজা | তবে তোমরা অশ্ঃপুরমধো রাণীর নিকট সমস্ত 
বৃন্তান্ত বিবৃত করে দিব্যৎক্ত্র মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত উষা- 
বতীকে সভাঁমধ্যে লয়ে এম | আমি যদুবীর অনিরূদ্ধক লয়ে 

কৃ্ণ সমীপে গমন করি । 

(মন্ত্রিঘয়ের অন্তঃপুরাভিমুখে গমন |, 

(কারাগার গ্রস্থিত রাজ। বিনিতভাবে 

অনিরূদ্ধের প্রতি । ) 

বস ! আ'ম। হতে: তুমি যে সমক্ত দুঃসহনীয় কট অনুভব 
করলে আজ সে সকল দোঁষ ক্ষমা কর'আমার দুরাঁদুইঈউবশতই 
এই সকল অন্যায় কার্ধ/ হয়েছে, কি করবে সন্তই গ্রহবৈগু- 
ণোর কল। 
অনি। মহারাজ ! আপনার দোষ কি, আমারই কুতাঁপরা- 

ধের ফল ভগ হল, এখন আপনিই আমাকে ক্ষমা! করুন । 

রাজ । বম ! এই রত্মময় বস্সালঙ্কার পরিধান করত 



উষাহরণ--গাতান্তিনয় | ৮৯ 

আদার সহিত এন, তোমার পিতামহ প্রভৃতি যদুকুল 
তোমার গ্রতিক্ষায় সভাসীন আছেন। 

(রাজার অনিরুদ্ধকে সর্ব সমক্ষে কন্যাদান তদুপলক্ষে 

আনন্দোৎ্সবঃ এবং অনিরুদ্ধ ভিন্ন সকলের ন্বস্থানগমন |) 

( বাঁদগুহে উষ! অনিরুদ্ধের কথোপকন |) 

পরিয়ে, মুখাবনত করে রৈলে কেন ? এখন একবার পুর্বব* 
ভাঁব প্রকাশী সহান্ত বদনে প্রিয় সম্ভাষণরূপ অযৃতরাশি 
বর্ষণে বিরহতাপিতাঙ্গ শীতল কর, গতশোকসচনার সময় 
এ নয়, আমার কার্যবিপাকে এ সমস্ত হয়েছে । তোমার 
ছুঃখানুভবের বা লজ্জার আবস্থক নাই । প্রিয়ে ! অদৃষ্টের 

লিখন অখগুনীয়, শরিরীদিগের কখন অভাবনীয় দুঃখ 

কখন বা অপীম সুখ সম্ভোগ হয়, সে বিষয়ে দুঃখিত হওয়] 

অবৈধ, |- 

রাগিণী ভৈরবী--ভাঁল একভালা 

ন] হয় খগ্ডনঃ অদুষ্টের লিখন, তা.কি জান 
নাহেপ্রাথ কান্তে! 

কু সুখ পারাবার, কভু ছঃখের ভার, বহিতে 

হয় হে জীবের দেখ দৃষন্তে ॥ 



“র উষাহরণ--গীতীগ্িনয়। 

'আমর! ত সামান্য মানবে উৎপত্তি, পুরণত্রঙ্গ রাম 
অযোধ্যার পতিঃ রাজ! হবেন কোথ। বনবাসে 
গতি, অদ্বষ্টের ফল কে পারে জান্তে ॥ 

উ্1। নাঁখ ! যা বল্ছ সকলই সত্য কিন্তু আমা 
এই দুঃখ যে, তোমার সকল দুঃখের কারণই আমি, এই অভা- 

খিনীর জন্যই ত বিষন্ন যন্ত্রণ। সমস্ত তোমাকে অকারণ সহ 

করতে ইল। সখা তোমাঁকে আর এ পাণপয়ুখ ক্ষণকালের 
জন্যও দেখাতে ইচ্ছ] হয় না, আমার নারীজন্মে ধিক, দেখ 

রমণী হয়ে নিজপতি পরিচণ্ধ্যায় নিযুক্ত হয়ে কোথা পাতি- 

ব্রত্য ধর্মের অনুষ্ঠান করবো, না স্বীয় গ্রেশবরের অসীম 
দুঃখের কারণ হলাম । 

রাগিণী টরী-তাল একতালা। । 

শেষে কি হে আমার কপাঁলে এই ছিল | 
প্রাণ ধরে প্রাণপতির ছুঃখ দেখিতে হল? 
এ নারী জীবনে খিক্ঃ কি বলব হে প্রাণাখিক্, 

চিরদিন কাদিতে কেবল জনম গেল? আমার 
জন্য মনে কত; যন্ত্রণা নহিলে নাথ। এ ছখ মোর 
জনমের মত) মনে রহিল। 



উষাহরণ- _গীতাতিনয় | ৯১ 

অনিরুদ্ধ 1 প্রেয়সি! তোমার দোষ কি বল দেখি, 

আমি যেমন কর্ম করেছি তদ্রুপ ফল লাভও হয়েছে। আমার 
মনে কিছু মাত্র আক্ষেপ নাই! তুমি কেন লাঁজ্জত! বা! ত- 
জ্জন্য অনুতাপিতা হচ্ছ। 

উষ|। আধ্যপুভ্র ! তুমি বল্ছ বটে, কিন্তু তোমার 
মেই কাঁরারদ্ধ গ্রভৃতি নিদারুণ সংবাদ শ্রবণাবধি, 

আমি যে জীবিত আছি কেন বলিতে পারি না| পাষাণ হৃদয় 
বিদীর্দ হবার নয়, কঠিন প্রাণ নির্গত্ত হবার নয় বলেই 
সেই মমন্ত দুঃমহ যন্ত্রণা, অর্থাৎ হস্তপদাদদি শ্রথলের দ্বার! 
বদ্ধ, বক্ষস্থলে পাধাণ স্থাপন প্রভৃতি নিদারূণ সন্বাদ শরব- 
ণেও আমার মরণ হয়নি । 

অনি। এপ্রাণাধিকে ! তুমি যাই বল, আগার সেই কারা- 
বন্ধনাদি বাতন| তোমার অদর্শন দুঃখাপেক্ষ। অধিক নহে, 

এখন তোমার বদন নুধাকরের পীবৃষপুণ বাক্য শ্রবণে আর 
মে সকল যন্ত্রণার লেশ মাত্রও মনে ন্[ই। তোমার বিরহু 
বেদনাপেক্ষা। বন্ধনদঃখ অতি সামান্য জ্ঞান ছিল। 

র্লাগিণী ইতৈরবী--তাল চৌতাল॥ 

 নামান/ বন্ধনে, তত ছুঃখ তৃবি নাই মনে, 
যত তব অদর্শনে । 



৯ উবাহরণ-_গীভাতিলয়? 

পাষাণ হুদে দিত, সবছুগ্খ দূরে যেতঃ যখন 
তোমায় মনে হত লো বিধুবদনে ॥ 

লম্প পম! 

শ্রীঈশানচন্্র বিশ্বাস ঘার। গ্রকাশিত॥ 












